Secretaria General

COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS
Sessió de 14 de juliol de 2020
ACTA
A la sala virtual, amb pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de la Casa
Consistorial de la casa de la ciutat de Barcelona, el 14 de juliol de 2020, s’hi reuneix la
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS en sessió ordinària, sota la
presidència de l’Im. Sr. Regidor Joan Subirats Humet. Hi concorren les Imes. Sres. i els
Ims. Srs.: Juan Ramon Riera Alemany, Lucia Martín González, David Escudé Rodríguez,
Montserrat Benedí i Altés, Eva Baró i Ramos, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Gemma
Sendra i Planas, Neus Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Maria
Magdalena Barceló Verea, Oscar Ramírez Lara i Eva Parera Escrichs, assistits per
l’assessora jurídica, la Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del
secretari general i que certifica.
També hi són presents: l’Il·lm. Sr. Max Zañartu i Plaza, l’Il·lm. Sr. Marc Serra Solé, la
Sra. Sonia Fuertes Ledesma, comissionada d’acció social i la Sra. Yolanda Hernández
(Districte de Ciutat Vella).
Excusen la seva absència la Ima. Sra. Gemma Tarafa Orpinell i l’Im. Sr. Francesc Xavier
Marcé Carol.
La sessió no presencial va ser convocada i es celebra en virtut del que disposa l’article
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons
redacció donada pel Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la
COVID-19.
La secretària constata l’efectiva connexió per via telemàtica de tots els assistents a la
sessió mitjançant el sistema de videoconferència gestionat des de la referida sala
virtual i acredita la seva identitat, així com l’existència de quòrum legal.
S’obre la sessió a les 10.08 h.
I) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, sessió ordinària celebrada el 16 de juny
de 2020, l’esborrany de la qual ha estat tramès a tots els membres de la Comissió; i
S’APROVA.
II) Part Informativa
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En compliment de l’article 63.1 del Reglament Orgànic Municipal, es comuniquen les
resolucions següents:
1. –

(2080131) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI, de
23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport i acompanyament social a persones beneficiàries
d’un programa de treball i formació que participaran en projectes ocupacionals
d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besós, lot 15, adjudicat a Espai Coneix
SCCL, i per un import de 2.113,84 euros.

2. –

(0620/18) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 19 de
juny de 2020, que resol el contracte relatiu al servei per a la dinamització, gestió de
continguts i manteniment del web de Casals de Barri, adjudicat a Inte, S.L., per a
l’exercici 2020, i per un import de 7.699,04 euros (IVA inclòs)

3. –

(s/n) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 12 de juny
de 2020, que adjudica a Asociación Ciudades Interculturales, el contracte relatiu a
l’elaboració d’una mesura de govern sobre l’Estratègia Intercultural de Barcelona, per
als exercicis 2020-2021, i per un import de 10.949,90 euros (IVA inclòs).

4. –

(0729/19) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 16 de
juny de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu als serveis de seguretat
i control d’accés de La Festa de l’Associa’t adjudicat a Barna Porters Seguretat SL, per
als exercicis 2020-2021, i per un import de 0,00 euros.

5. –

(20200152) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 17 de juny de 2020, que inicia expedient, aprova el plec de clàusules i autoritza la
despesa del contracte relatiu als serveis de gestió, manteniment i millora dels
avantatges de la Targeta Rosa i de la Targeta Barcelona Solidària, per als exercicis
2020-2022, i per un import de 115.865,63 euros (IVA inclòs)

6. –

(0904/19) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d’11 de
juny de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al lloguer i instal·lació
dels elements logístics necessaris pel muntatge de l’"Associa’t a la festa", lot 1, a la
Plaça de Catalunya durant les festes de la Mercè, per a l’exercici 2020, i per un import
de 16.578,81 euros (IVA inclòs).

7. –

(0904/19) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d’11 de
juny de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al lloguer i instal·lació
dels elements logístics necessaris pel muntatge de l’“Associa’t a la festa”, lot 2, per a
l’exercici 2020, i per un import de 19.384,20 euros (IVA inclòs).

8. –

(0130/19) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, d’11 de
juny de 2020, que reajusta les anualitats del contracte relatiu al subministrament per
al lloguer, muntatge, desmuntatge i servei de gestió dels equips de so, llum i
elements audiovisuals per a les diferents activitats i espais de l’"Associa’t a la Festa" i
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adjudicat a l’empresa Sonostudi, S.A, per als exercicis 2020-2021, i per un import de
31.210,74 euros (IVA inclòs)
9. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 1, adjudicat a Aprise-Catalunya Empresa d’Inserció, i per un import de
3.037,02 euros.

10. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 12, adjudicat a Teb Solucions SCCL, i per un import de 1.598,11 euros.

11. –

(20180128) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de servei de suport i acompanyament social a persones
beneficiàries d’un programa de treball i formació que participaran en projectes
ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besós, lot 3, adjudicat a
Formació i Treball Fundació Privada, i per un import de 3.337,93 euros.

12. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 19, adjudicat a Fundació Futur, i per un import de 2.326,75 euros.

13. –

(20180133) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport i acompanyament social a persones beneficiàries
d’un programa de treball i formació que participaran en projectes ocupacionals
d’interès col·lectiu, en els districtes de l’Eix Besòs, lot 21, adjudicat a Airun Serveis
Culturals, SL, i per un import de 2.800,00 euros.

14. –

(20180132) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre del compliment de serveis de suport i acompanyament social a persones
beneficiàries d’un programa de treball i formació que participaran en projectes
ocupacionals d’interès col·lectiu, en els districtes de l’Eix Besòs, lot 18, adjudicat a
Espai Coneix SCCL, i per un import de 2.039,43 euros.

15. –

(2020007) De la gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, de 2 de
juliol de 2020 que adjudica a Iniciatives Events, SL el contracte relatiu al
subministrament de material d’infraestructures necessari per al desenvolupament
dels actes als quals dona suport o promou el Departament d’Interculturalitat i
Pluralisme Religiós, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 34.395,04 euros
(IVA inclòs).
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16. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 16, adjudicat a Fundació Privada Gentis, i per un import de 2.262,93 euros.

17. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 17, adjudicat a Fundació Privada Gentis, i per un import de 2.262,93 euros.

18. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 9, adjudicat a Andromines Eines Assolides Emp. Inseció, i per un import de
2.342,82 euros.

19. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 6, adjudicat a Serveis Energètics Bàsics Autònoms, i per un import de
2.178,25 euros.

20. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 5, adjudicat a Trinijove, Empresa de Inserción, i per un import de 2.386,87
euros.

21. –

(20200144) De la gerent municipal, de 2 de juliol de 2020, que inicia expedient,
aprova el plec de clàusules i autoritza la despesa del contracte relatiu al servei de
suport a l’activitat i funcionament del Consell Municipal de Benestar Social en una
secretaria tècnica i en la producció del Premi Montserrat Roig de Periodisme i
comunicació social, per als exercicis 2020-2021, i per un import de 86.493,07 euros
(IVA inclòs).

22. –

(20202000) De la gerent municipal, de 2 de juliol de 2020, que ratifica l’aixecament de
la suspensió parcial del contracte relatiu a la gestió del servei de dinamització de la
Ludoteca de la Placeta del Pi del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 15 de juny de
2020, adjudicat a Relleu Cultural, S.L.

23. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva d’import
2.210,97 euros a Andromines eines assolides Emp. Inserció constituïda per respondre
el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix- Besòs, lot 8.

24. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
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respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 4, adjudicat a Aprise-Catalunya a Empresa d’inserció, i per un import de
2.362,04 euros.
25. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 14, adjudicat a Salesians Sant Jordi, i per un import de 2.655,02 euros.

26. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa treball Eix
Besós, lot 10, adjudicat a La Fabrica@, SCCL, i per un import de 2.400,00 euros.

27. –

(20180134) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de servei de suport i acompanyament social a persones
beneficiàries d’un programa de treball i formació que participaran en projectes
ocupacionals d’interès col·lectiu en els districtes de l’Eix Besós, lot 22, adjudicat a
Associació Arep per la Salut Mental, i per un import de 2.525,00 euros.

28. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport per beneficiàries programa treball Eix Besós, lot
11, adjudicat a Fundació Privada Pare Manel i per un import de 2.022,39 euros.

29. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva constituïda per
respondre el compliment de suport persones beneficiàries programa de treball Eix
Besós, lot 2, adjudicat a Trinijove Empresa de Inserción, i per un import de 2.519,51
euros.

30. –

(2182/2019) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 18 de juny de 2020, que
adjudicar a Espai Coneix SCCL, el contracte relatiu al desenvolupament del projecte
d’acció comunitària Bon Pastor Transforma’t al barri de Bon Pastor,

31. –

(2182/2019) De la gerent del Districte de Sant Andreu, de 18 de juny de 2020, que
allibera la quantitat de 2.791,84 euros (IVA inclòs) en concepte de baixa en la licitació
del contracte relatiu al servei de desenvolupament del projecte d’acció comunitària
Bon Pastor Transforma’t al barri de Bon Pastor, per als exercicis 2020-2022.

32. –

(2170/2019) Autorització de la Gerent Municipal, de 3 de juny de 2020, que aprova
els plecs de clàusules, convoca la licitació per a l’adjudicació del contracte del servei
de bar-cafeteria del Casal de Gent Gran Bascònia i autoritza la despesa amb càrrec als
pressupostos de 2020, 21 i 22 de 45.863,73 euros (exempt d’IVA).

33. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
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de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva adjudicat a
A.B.D. Asoc. Bienestar y Desarrollo, constituïda per respondre del compliment de
suport persones beneficiàries programa treball Eix Besós, lot 7, per un import de
2.295,97 euros.
34. –

(20170246) Del gerent de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI,
de 23 de juny de 2020, que cancel·la i/o retorna la garantia definitiva adjudicat a
Fundació Futur per respondre del compliment de suport persones beneficiàries
programa treball Eix Besós, lot 20, per un import de 2.326,75 euros.
Acords de la Comissió de Govern de 18 de juny de 2020

35. –

(20189201) PRORROGAR per un període comprès des del 8 de juliol de 2020 fins al 7
de juliol de 2021, el contracte 17004900-002 que té per objecte "Gestió de serveis
d’infància-ludoteques del districte Sants-Montjuïc, amb objectius d’eficiència social",
adjudicat a l’empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb NIF R5800395E, per un import
total de 437.683,64 euros (exempt d’IVA), d’acord amb els informes i documentació
que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat
contracte per un import de 212.246,59 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a l’exercici
2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import
net de 192.951,45 euros, exempt d’IVA, a l’aplicació pressupostària D/22719/23212
0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de
225.437,05 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a la partida
i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 204.942,77 euros,
exempt d’IVA, a l’aplicació pressupostària D/22719/23212 0603, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR l’adjudicatari
per a la seva formalització de forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de la recepció de la notificació. DONAR compte d’aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

36. –

(18010057/18002097L03-002) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm.
18002097L03-002, que té per objecte la gestió d’equipaments municipals de lleure
infantil del Districte de Nou Barris (Lot 3: Casal Infantil Turó de la Peira, Casal Infantil
Vilapicina-Torre Llobeta i Ludoteca Sóller), a conseqüència de la situació de fet creada
pel COVID-19, des del dia 14 de març de 2020 inclòs i fins que s’acordi l’aixecament
de la mateixa, adjudicat a CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF B63033740. La finalització
de la suspensió del contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les
circumstàncies que han donat lloc a la suspensió del contracte. RECONÈIXER, de
conformitat amb l’informe tècnic emès en data 29 de maig de 2020, l’import
d’indemnització parcial a favor de l’empresa CALAIX DE CULTURA, SL, amb NIF
B63033740, la quantitat de 1.443,69 euros, pel període comprés entre el dia 14 de
març de 2020 i el dia 30 d’abril de 2020, en el benentès que l’empresa no ha utilitzat
els mitjans personals per a unes altres finalitats durant el període de suspensió del
contracte. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació per l’import indicat, a
càrrec de de la partida 226.11 232.12 0608 de l’exercici 2020. ESTABLIR que per a la
resta d’indemnitzacions parcials que s’hagin d’efectuar durant el període de
suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i despeses
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indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esports.
37. –

(20192000) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte
19000513L01 que té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i
organització de les activitats del Centre Cívic Barceloneta del Districte de Ciutat Vella,
a partir del dia 1 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei per part de l’empresa PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL,
d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió signada en data 29 de maig de 2020
entre el representant de l’empresa contractista i la persona responsable del contracte
per part de l’Ajuntament de Barcelona. NOTIFICAR el present acord a l’empresa
contractista. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

38. –

(20192000) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte
19000513L02 que té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i
organització de les activitats del Centre Cívic Convent Sant Agustí del Districte de
Ciutat Vella, a partir del dia 1 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació
completa del servei per part de l’empresa TRÀNSIT PROJECTES SL, d’acord amb l’acta
d’aixecament de suspensió signada en data 29 de maig de 2020 entre el representant
de l’empresa contractista i la persona responsable del contracte per part de
l’Ajuntament de Barcelona. NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista.
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

39. –

(20192000) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte
19000513L03 que té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i
organització de les activitats del Centre Cívic Drassanes del Districte de Ciutat Vella, a
partir del dia 1 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei per part de l’empresa PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL,
d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió signada en data 29 de maig de 2020
entre el representant de l’empresa contractista i la persona responsable del contracte
per part de l’Ajuntament de Barcelona. NOTIFICAR el present acord a l’empresa
contractista. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

40. –

(20192000) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte
19000513L04 que té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i
organització de les activitats del Centre Cívic Pati Llimona del Districte de Ciutat Vella,
a partir del dia 1 de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del
servei per part de l’empresa TRÀNSIT PROJECTES SL, d’acord amb l’acta d’aixecament
de suspensió signada en data 29 de maig de 2020 entre el representant de l’empresa
contractista i la persona responsable del contracte per part de l’Ajuntament de
Barcelona. NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista. DONAR-NE COMPTE
de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
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41. –

(20001499) INICIAR l’expedient per a la contractació de "Dinamització del
l’equipament i prestació de serveis socioculturals al Centre Cívic El Sortidor amb
objectius d’eficiència social", amb núm. de contracte 20001499, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de
licitació de 313.187,42 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 517.665,16 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del
contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada
quantitat, amb pressupost net 258.832,58 euros i import de l’IVA de 54.354,84 euros;
i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un
import (IVA inclòs) de 88.378,92 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0603, un import (IVA inclòs) de 224.808,50
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/33711 0603; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de
Drets Socials, Cultura i Esport.

42. –

(2001/2017) PRORROGAR per un període comprès des del 01.07.2020 fins al
28.02.2021, el contracte 17002274-002 que té per objecte el servei de gestió del
recinte Fabra i Coats, adjudicat a l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES, SL, amb NIF
B59545913, per un import total de 138.149,32 euros (IVA inclòs), d’acord amb els
informes i documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l’esmentat contracte per un import de 103.611,99 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament
següent: un import net de 85.629,74 euros i import IVA de 17.982,25 amb tipus
impositiu 21% a l’aplicació pressupostària D/22719/33411 0609. AUTORITZAR i
DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de 34.537,33 euros, IVA
inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el
desglossament següent: un import net de 28.543,25 euros i import IVA de 5.994,08
amb tipus impositiu 21% a l’aplicació pressupostària D/22719/33411 0609,
condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR
l’adjudicatari per tal que comparegui per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR compte d’aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

43. –

(2067/2015) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 15003777 que té per
objecte el servei d’informació i dinamització del Centre Municipal de Cultura Popular
de Sant Andreu, ubicat al carrer Arquímedes 30, des del dia 14 de març inclòs i fins la
finalització de l’estat d’alarma. La finalització de la suspensió del contracte es
notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han donat lloc a
la suspensió del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès
en data 3 de juny de 2020 l’import d’indemnització parcial a favor del contractista la
quantitat de 563,40 euros pel període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el
dia 30 d’abril de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació per l’import
indicat, a càrrec de la partida pressupostària D/22611/33411 0609 de l’exercici 2020.
ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions parcials que s’hagin d’efectuar durant
el període de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una
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declaració responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i
despeses indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de suspensió, per
tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent
resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE compte a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
44. –

(20191000) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18003370-001 que té
per objecte la gestió i dinamització del centre cívic Besòs, des del dia 14 de març
inclòs i fins la finalització de l’estat d’alarma. La finalització de la suspensió del
contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han
donat lloc a la suspensió del contracte; RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe
tècnic emès en data 26.05.2020 l’import d’indemnització parcial a favor de TASCA
SERVEIS D’ANIMACIÓ, SL, amb NIF B59533190 per la quantitat de 3.784,58 euros pel
període comprés entre el dia 14.03.2020 i el dia 31.03.2020; AUTORITZAR, DISPOSAR i
RECONÈIXER l’obligació per l’import indicat, a càrrec de de la partida D/22611/92011
0610 de l’exercici 2020; ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions parcials que
s’hagin d’efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de presentar
mensualment una declaració responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no
dels imports i despeses indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de
suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i
corresponent resolució; NOTIFICAR la present resolució al contractista; DONAR
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

45. –

(20191001) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18003428-001 que té
per objecte la gestió i dinamització del centre cívic Parc Sandaru, des del dia 14 de
març inclòs i fins la finalització de l’estat d’alarma. La finalització de la suspensió del
contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han
donat lloc a la suspensió del contracte; RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe
tècnic emès en data 12 de maig de 2020 l’import d’indemnització a favor de TASCA
SERVEIS D’ANIMACIÓ, SL, amb CIF B59533190 per la quantitat de 4.783,46 euros, pel
període comprés entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 31 de març de 2020;
AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació per l’import indicat, a càrrec de la
partida 26.11920.11 de l’exercici 2020; ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions
parcials que s’hagin d’efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà
de presentar mensualment una declaració responsable on s’especificarà, si s’escau, la
variació o no dels imports i despeses indemnitzables que s’hagin produït en el darrer
període de suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració
tècnica i corresponent resolució; NOTIFICAR la present resolució al contractista;
DONAR compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 25 de juny de 2020

46. –

(0791/16) PRORROGAR per un període comprès des de l’1.07.2020 fins el 31.12.2020,
el contracte 16003530-003 que té per objecte la Gestió del Servei d’Atenció
Socioeducativa de l’Agència ABITS (Agència per a l’Abordatge Integral del Treball
Sexual), adjudicat a l’empresa Fundació Surt, Fundació de Dones, amb NIF
G64404213, per un import total de 247.893,99 euros (exempt IVA), d’acord amb els
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informes i documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l’esmentat contracte per un import de 247.893,99 euros, IVA exempt,
amb càrrec a la partida i el pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA
exempt) de 247.893,99 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22731/23172 0200. REQUERIR a l’adjudicatari per a la seva
formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
47. –

(20192001) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins el
31 de desembre de 2020, el contracte 19000173 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats dels casals de gent
gran del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa Esport3 Serveis Alternatius, SL
amb NIF B62068713, per un import total de 433.549,72 euros (IVA inclòs), d’acord
amb els informes i documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR
la despesa de l’esmentat contracte per un import de 433.549,72 euros, IVA inclòs,
amb càrrec a la partida i al pressupost amb el desglossament següent: un import de
433.549,72 euros (IVA inclòs) a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/23232 0601. REQUERIR a l’adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

48. –

(20209206) ADJUDICAR el contracte núm. 20000091, que té per objecte la
dinamització i organització del casal infantil Cotxeres Borrell amb mesures de
contractació pública sostenible a Transit Projectes, SL amb NIF B59489351 de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d’acord amb la proposició
que ha presentat en ser considerada l’oferta més avantatjosa, pel preu de 244.762,99
euros IVA inclòs, dels quals 222.511,81 euros corresponen al preu net i 22.251,18
euros a l’IVA. DISPOSAR a favor de l’empresa adjudicatària l’esmentada quantitat amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 140.653,89 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23213 0602; un
import (IVA inclòs) de 104.109,10 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/23213 0602. CONDICIONAR la seva realització a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual.
FIXAR l’import de la garantia definitiva en 11.125,59 euros i RETENIR la garantia
definitiva del preu del contracte. REQUERIR a l’adjudicatari per a la formalització del
contracte de forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Maribel
Ujeda. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió Drets socials, cultura i esports.

49. –

(20209206) ALLIBERAR la quantitat de 26.140,97 euros (IVA inclòs), en concepte de
baixa en la licitació, del contracte 20000091 que té per objecte Dinamització i
organització del casal infantil Cotxeres Borrell amb mesures de contractació pública
sostenible, el qual ha estat adjudicat a l’empresa TRANSIT PROJECTES, S.L., amb NIF
B59489351, i retornar-lo a les partides i als pressupostos amb el desglossament
següent: un import (IVA inclòs) de 11.822,63 euros a l’exercici pressupostari de l’any
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2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23213 0602; un import (IVA inclòs) de
14.318,34 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/23213 0602. DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports
50. –

(20192000) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins el
31 de desembre de 2020, el contracte 19000513L02 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Convent Sant Agustí del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa Trànsit
Projectes, SL amb NIF B59489351, per un import total de 311.339,67 euros (IVA
inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en l’expedient.
AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un import de
311.339,67 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import de 311.339,67 euros (IVA inclòs) a l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0601.
REQUERIR a l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del Districte de
Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

51. –

(20192000) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins el
31 de desembre de 2020, el contracte 19000513L01 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Barceloneta del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa Progess Projectes i
Gestió Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, per un import total de 352.392,04
euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un
import de 352.392,04 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i al pressupost amb el
desglossament següent: un import de 352.392,04 euros (IVA inclòs) a l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0601.
REQUERIR a l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del Districte de
Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

52. –

(20192000) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins el
31 de desembre de 2020, el contracte 19000513L03 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic
Drassanes del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa Progess Projectes i
Gestió Serveis Socials, SL, amb NIF B59960526, per un import total de 366.189,96
euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un
import de 366.189,96 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les partides i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import de 366.189,96 euros (IVA inclòs) a l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/33711 0601.
REQUERIR a l’adjudicatari per tal que comparegui a les dependències del Districte de
Ciutat Vella per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
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de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.
53. –

(20192000) PRORROGAR per un període comprès des de l’1 de juliol de 2020 fins el
31 de desembre de 2020, el contracte 19000513L04 que té per objecte la gestió dels
serveis de promoció, dinamització i organització de les activitats del Centre Cívic Pati
Llimona del Districte de Ciutat Vella, adjudicat a l’empresa Trànsit Projectes, SL amb
NIF B59489351, per un import total de 310.003,78 euros (IVA inclòs), d’acord amb els
informes i documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la
despesa de l’esmentat contracte per un import de 310.003,78 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import de
310.003,78 euros (IVA inclòs) a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació
pressupostària D/22719/33711 0601. REQUERIR a l’adjudicatari per tal que
comparegui a les dependències del Districte de Ciutat Vella per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR
COMPTE de la resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

54. –

(20209205) ADJUDICAR el contracte núm. 19C00025, que té per objecte la Gestió i
dinamització del centre cívic Cotxeres Borrell, ubicat al carrer Viladomat, 2-8 del
Districte de l’Eixample, per un import de 435.514,90 euros, exempt d’IVA, de
conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a
Transit Projectes, SL amb NIF B59489351, i d’acord amb la seva proposició, en ser
considerada l’oferta més avantatjosa. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada
quantitat amb el següent desglossament: un import de 215.105,91 euros amb càrrec
al pressupost de l’any 2020 i un import de 220.408,99 euros per l’any 2021, ambdós a
l’aplicació pressupostària D/48998/33711/0602, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els pressupostos següents. FIXAR en 21.775,74 euros l’import
de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del
contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. DESIGNAR
com a responsable del contracte a la Sra. Maribel Ujeda. REQUERIR a l’adjudicatari
per a la formalització del contracte de forma telemàtica en el termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació. DONAR COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Culturals i Esports

55. –

(20209205 ) ANUL·LAR PART DE L’AUTORITZACIÓ DE DESPESA del contracte número
19C00025 que té per objecte la Gestió i explotació del Centre Cívic Cotxeres Borrell,
ubicat al C/Viladomat,2-8 del Districte de l’Eixample, per un import de 21.765,10
euros, IVA inclòs (10.834,09 € l’any 2020 i 10.931,01 € l’any 2021) amb càrrec al
Pressupost/os i Partida/es indicades en aquest mateix document, per Baixa en
l’adjudicació. DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports

56. –

(20C00009) INICIAR l’expedient per a la contractació, que té per objecte la gestió de
serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació dels tallers,
informació i gestió de sales del Centre Cívic de La Sedeta del Districte de Gràcia, amb
mesures de contractació públiques sostenible, amb núm. de concessió 20C00009, de
l’1 de juliol del 2020 o a partir de l’endemà de la seva formalització si fos posterior
fins al 30 de juny de 2022, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
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procediment restringit, i amb un pressupost de subvenció màxima de 188.880,00
euros i un valor estimat del contracte d’1.159.482,00 euros, durant la seva vigència;
APROVAR el Plec de condicions tècniques i el Plec de clàusules administratives
particulars i annexos que han de regir el contracte, d’acord amb els article 122 i 124
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP);
AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que
s’indiquen en aquest mateix document condicionada a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos posteriors a l’actual, APROVAR l’expedient, la despesa i
ACORDAR l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant el procediment
restringit, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP. DONAR COMPTE a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.
57. –

(18003066L03) ESTABLIR la suspensió parcial del contracte núm. 18003066L03 que té
per objecte el servei de gestió del Centre Cívic Trinitat Vella, des del dia 14 de març
inclòs i fins la finalització de l’estat d’alarma. La finalització de la suspensió del
contracte es notificarà al contractista tan bon punt cessin les circumstàncies que han
donat lloc a la suspensió del contracte. RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe
tècnic emès en data 11 de juny de 2020 l’import d’indemnització parcial a favor del
contractista la quantitat de 6.215,03 euros pel període comprés entre el dia 14 de
març de 2020 i el dia 30 d’abril de 2020. Aquesta indemnització inclou solament les
despeses de personal acreditades. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER
L’OBLIGACIÓ per l’import indicat, a càrrec de la partida D/22611/33711 0609 de
l’exercici 2020.ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions parcials que s’hagin
d’efectuar durant el període de suspensió, el contractista haurà de presentar
mensualment una declaració responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no
dels imports i despeses indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de
suspensió, per tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i
corresponent resolució. NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

58. –

(20191000) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 12 de maig de
2020, l’import d’indemnització parcial per suspensió del contracte núm. 18003370,
que té per objecte el servei de gestió i el programa de dinamització sociocultural del
Centre Cívic Besòs, a favor de la societat Tasca Serveis d’Animació, SL, amb CIF B59.533.190, la quantitat de 6.517,89 euros pel període comprés entre el dia 1 d’abril
de 2020 i el dia 30 d’abril de 2020; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació
per l’import indicat, a càrrec de la partida 226.11 920.11 de l’exercici 2020; ESTABLIR
que per a la resta d’indemnitzacions parcials que s’hagin d’efectuar durant el període
de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i despeses
indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució;
NOTIFICAR la present resolució al contractista i DONAR COMPTE d’aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

59. –

(20191001) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 12 de maig de
2020 l’import d’indemnització parcial per suspensió del contracte núm. 18003428,
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que té per objecte el servei de gestió i dinamització socioculturals del centre cívic
Parc-Sandaru, a favor del Tasca Serveis d’Animació, SL, amb CIF B59533190 per la
quantitat de 8.315,96 euros, pel període comprés entre el dia 1 d’abril de 2020 i el dia
30 d’abril de 2020; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER l’obligació per l’import
indicat, a càrrec de la partida 226.11 920.11 de l’exercici 2020; ESTABLIR que per a la
resta d’indemnitzacions parcials que s’hagin d’efectuar durant el període de
suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i despeses
indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució;
NOTIFICAR la present resolució al contractista; DONAR COMPTE d’aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 2 de juliol de 2020
60. –

(20202001) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte 19002228
que té per objecte la Gestió i dinamització d’espais esportius (pistes de centres
escolars i pistes esportives) del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 21 de juny de
2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de l’empresa
Associació Esportiva Ciutat Vella, d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió
signada en data 19 de juny de 2020 entre el representant de l’empresa contractista i
la persona responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona.
NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista. DONAR compte d’aquest acord
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

61. –

(418/18 - LOT 1) PRORROGAR pel període comprès des del 13.07.2020 fins al
12.01.2022, per un import màxim de 743.370,71 euros IVA inclòs (233.070,46 euros
dels quals corresponen a l’any 2020, 494.226,43 euros dels quals corresponen a l’any
2021 i 16.073,82 dels quals a l’any 2022), el lot 1 de l’acord marc per a
l’homologació/designació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius
contractes de serveis d’acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries
de protecció internacional, relatiu al servei d’acolliment d’habitatges temporals i
d’intervenció especialitzada per a persones soles o parelles; en relació la qual han
estat homologades les següents entitats: 1. Fundació Privada Ficat. 2 Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). 3. Fundació Iniciatives Solidàries. 4. Filles de la
Caritat Fundació Social Llar de Pau. 5. Fundació Benallar. 6. Associació Prohabitatge.
7. Associació Catalana per a la Integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals
immigrants (ACATHI). NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta resolució.
REQUERIR a les entitats homologades per a la seva formalització en el termini de 15
dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació de la present pròrroga.
DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

62. –

(418/18 - LOT 2) PRORROGAR pel període comprès des del 13.07.2020 fins al
12.01.2022, per un import màxim de 594.328,19 euros IVA inclòs (186.340,87 euros
dels quals corresponen a l’any 2020, 395.136,23 euros dels quals corresponen a l’any
2021 i 12.851,09 dels quals a l’any 2022), el lot 2 de l’acord marc per a
l’homologació/designació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius
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contractes de serveis d’acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries
de protecció internacional, relatiu al Servei d’acolliment d’habitatges temporals i
d’intervenció especialitzada per a famílies; en relació la qual han estat homologades
les següents entitats: 1. Fundació Privada Ficat. 2. Fundació Benallar. 3. Filles de la
Caritat Fundació social llar de Pau. 4. Fundació Iniciatives Solidàries. 5. Asociación
Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 6. Associació Prohabitatge.
NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta resolució. REQUERIR a les entitats
homologades per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació de la present pròrroga. DONAR compte d’aquest acord
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
63. –

(418/18 - LOT 3) PRORROGAR pel període comprès des del 13.07.2020 fins al
12.01.2022, per un import màxim de 368.234,06 euros IVA inclòs (115.453,14 euros
dels quals corresponen a l’any 2020, 244.818,64 euros dels quals corresponen a l’any
2021 i 7.962,29 dels quals a l’any 2022), el lot 3 de l’acord marc per a
l’homologació/designació d’entitats i de fixació de les condicions dels successius
contractes de serveis d’acolliment i suport per a persones sol·licitants i beneficiàries
de protecció internacional, relatiu al servei d’acolliment d’habitatges temporals i
d’intervenció especialitzada per a persones i/o famílies que requereixen d’intervenció
d’alta intensitat per situacions complexes; en relació la qual han estat homologades
les següents entitats: 1. Fundació Benallar. 2. Filles de la caritat Fundació social llar de
Pau. 3. Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM). 4. Associació
Catalana per integració d’homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants (ACATHI).
NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta resolució. REQUERIR a les entitats
homologades per a la seva formalització en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
de la recepció de la notificació de la present pròrroga. DONAR compte d’aquest acord
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

64. –

(20200064) MODIFICAR el Plec de Prescripcions tècniques particulars que regulen la
contractació de la gestió del servei d’adolescents i famílies (SAIF) en el sentit
d’incorporar la possibilitat de atendre de forma telemàtica quan la situació dels
destinataris o el context social, sanitari ho requereixi. DONAR compte d’aquest acord
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

65. –

(20200150) INICIAR l’expedient per a la contractació de les obres d’arranjament
interiors i adaptació d’espais per a noves necessitats de millora dels equipaments
adscrits a la Gerència de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, amb núm.
de contracte 20001404, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 859.167,54 euros (IVA
inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 1.420.111,64
euros, distribuït en els següents lots: LOT núm. 01 Equipaments: CSS; EAIAS; SADEP.;
Seus Centrals; Oficines prestacions, SARA; PIADS, per un import de 423.569,60 euros
IVA inclòs; - LOT núm. 02, Resta equipaments del Departament, per un import de
435.597,94 euros IVA inclòs. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars, el pressupost i les especificacions
tècniques reguladors del contracte. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.
AUTORITZAR l’esmentada quantitat, amb pressupost net 710.055,82 euros i import
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de l’IVA de 149.111,72 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 435.597,94 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/63871/15131 0200, un
import (IVA inclòs) de 423.569,60 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2020 i a
l’aplicació pressupostària D/63871/15131 0200. DONAR compte d’aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
66. –

(20172029) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte 17002615
que té per objecte el Servei de dinamització del Casal de Joves Palau Alòs i Punt
d’Informació Juvenil, a partir del dia 15 de juny de 2020, data en què es reprèn la
prestació completa del servei per part de l’empresa PROGESS PROJECTES I GESTIÓ DE
SERVEIS SOCIALS SL, d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió signada en data 9
de juny de 2020 entre el representant de l’empresa contractista i la persona
responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona. NOTIFICAR el
present acord a l’empresa contractista. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

67. –

(20192001) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió parcial del contracte 19000173
que té per objecte la Gestió dels serveis de promoció, dinamització i organització de
les activitats dels casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 21
de juny de 2020, data en què es reprèn la prestació completa del servei per part de
l’empresa ESPORT3 SERVEIS ALTERNATIUS SL, d’acord amb l’acta d’aixecament de
suspensió signada en data 16 de juny de 2020 entre el representant de l’empresa
contractista i la persona responsable del contracte per part de l’Ajuntament de
Barcelona. NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista. DONAR compte
d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

68. –

(20XC0102) PRORROGAR per un període comprès des del 10.09.2020 fins al
09.09.2021, el contracte 18000171-004 que té per objecte "Gestió del servei públic
dels Casals de Gent Gran i del programa de dinamització de gent gran del Districte
Sants-Montjuïc amb objectius d’eficiència social", adjudicat a l’empresa ESPORT3
SERVEIS ALTERNATIUS SL, amb NIF B62068713, per un import total de 421.273,07
euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i documentació que consta en
l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte per un
import de 130.421,52 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2020 i amb càrrec a la
partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de 118.565,02
euros i import IVA d’11.856,50 amb tipus impositiu 10% a l’aplicació pressupostària
D/22719/23232 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de l’esmentat contracte
per un import de 290.851,55 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’exercici 2021 i amb
càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent: un import net de
264.410,50 euros i import IVA de 26.441,05 amb tipus impositiu 10% a l’aplicació
pressupostària D/22719/23232 0603, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient del pressupost 2021. REQUERIR l’adjudicatari per a la seva formalització de
forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la
notificació. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.
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69. –

(20189205) PRORROGAR per un període comprès des del 01.09.2020 fins al
31.08.2021, el contracte 18004461-003 que té per objecte "Servei de dinamització
dels equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai Leiva, Espai 12@16 i
"Tarda Jove al Poble-Sec" al Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d’eficiència
social", adjudicat a l’empresa TASCA SERVEIS D’ANIMACIÓ, SL, amb NIF B59533190,
per un import total de 226.905,44 euros (IVA inclòs), d’acord amb els informes i
documentació que consta en l’expedient. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de
l’esmentat contracte per un import de 75.842,37 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l’exercici 2020 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent:
un import net de 68.947,61 euros i import IVA de 6.894,76 amb tipus impositiu 10% a
l’aplicació pressupostària D/22719/23222 0603. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa
de l’esmentat contracte per un import de 151.063,07 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l’exercici 2021 i amb càrrec a la partida i pressupost amb el desglossament següent:
un import net de 137.330,06 euros i import IVA de 13.733,01 amb tipus impositiu
10% a l’aplicació pressupostària D/22719/23222 0603, condicionat a l’existència de
crèdit adequat i suficient del pressupost 2021. REQUERIR l’adjudicatari per a la seva
formalització de forma telemàtica en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la
recepció de la notificació. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

70. –

(20181001) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès el 13 de maig de
2020, l’import d’indemnització parcial per suspensió del contracte núm. 17005715,
que té per objecte la gestió dels equipaments d’infància del districte de Sant Martí,
lot 2 (ludoteques infantils), a favor de la societat Sport Partnership Cet 10, SL amb CIF
B60704939, en una quantitat de 13.721,15 euros pel període comprés entre el dia 1
d’abril de 2020 i el dia 30 d’abril de 2020; AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER
l’obligació per l’import indicat, a càrrec de la partida 26.11920.11 de l’exercici;
ESTABLIR que per a la resta d’indemnitzacions parcials que s’hagin d’efectuar durant
el període de suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una
declaració responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i
despeses indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de suspensió, per
tal de procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent
resolució; NOTIFICAR la present resolució al contractista; DONAR COMPTE d’aquest
acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

71. –

(20181013) RECONÈIXER, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 15 de
juny de 2020, l’import d’indemnització parcial per suspensió del contracte núm.
18001022, que té per objecte la la gestió i dinamització de casals de gent gran del
districte de Sant Martí, a favor de la societat INCOOP, S.C.C.L., amb CIF F60137411, en
una quantitat de 3.405,58 euros pel període comprés entre el dia 20 d’abril de 2020 i
el dia 30 d’abril de 2020. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÈIXER l’obligació per
l’import indicat, a càrrec de la partida 226.11920.11 de l’exercici 2020. ESTABLIR que
per a la resta d’indemnitzacions parcials que s’hagin d’efectuar durant el període de
suspensió, el contractista haurà de presentar mensualment una declaració
responsable on s’especificarà, si s’escau, la variació o no dels imports i despeses
indemnitzables que s’hagin produït en el darrer període de suspensió, per tal de
procedir al seu reconeixement prèvia valoració tècnica i corresponent resolució.
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NOTIFICAR la present resolució al contractista. DONAR compte d’aquest acord a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
72. –

(20182002) RATIFICAR l’aixecament de la suspensió del contracte 17006849 que té
per objecte la Gestió del servei per al foment de les relacions de proximitat i el
veïnatge del Districte de Ciutat Vella, a partir del dia 21 de juny de 2020, data en què
es reprèn la prestació completa del servei per part de l’empresa PROGESS PROJECTES
I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS SL, d’acord amb l’acta d’aixecament de suspensió
signada en data 19 de juny de 2020 entre el representant de l’empresa contractista i
la persona responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Barcelona.
NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista. DONAR compte d’aquest acord
a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

73. –

(20202038) APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de BarcelonaDistricte de Sants-Montjuïc i el Secretariat d’Entitats de Sants Hostafrancs i La
Bordeta amb NIF G-58186180, per a la gestió cívica dels centre cívics de Cotxeres de
Sants i Casinet d’Hostafrancs, d’acord amb el projecte de gestió presentat amb la
proposta de preus comunicats pel desenvolupament de tallers i activitats.
AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa en concepte de subvenció per un import de
652.190,00 € durant la vigència del conveni amb càrrec a la posició pressupostària
número 48713-33711-0603 de l’exercici corresponent, a favor de Secretariat
d’Entitats de Sants Hostafrancs i La Bordeta amb NIF G-58186180, condicionat a
l’existència de crèdit adequat i suficient, per al desenvolupament del projecte de
gestió cívica dels centre cívics de Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs. ATORGAR
una subvenció, mitjançant concessió directa al Secretariat d’Entitats de Sants
Hostafrancs i La Bordeta amb NIF G-58186180, per un import de 652.190,00 € durant
la vigència del conveni per al desenvolupament del projecte de la gestió cívica dels
centre cívics de Cotxeres de Sants i Casinet d’Hostafrancs, d’acord amb els art. 22.2.c)
i 28, ambdós de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l’art.
6.2 de la normativa general de subvencions. DECLARAR, la no-inclusió en procediment
de pública concurrència per les raons justificades a l’informe que consta a l’expedient.
REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, comparegui a les
dependències municipals per la signatura del conveni de formalització de la gestió
cívica. REQUERIR a l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos
de la data de finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu
que haurà d’incloure la memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del
projecte. FACULTAR, per a la seva signatura l’Im. Sr. Marc Serra i Solé, Regidor del
Districte de Sants-Montjuïc. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets
Socials, Cultura i Esports.

74. –

(17C00002) AMPLIAR l’autorització i disposició de despesa del contracte número
17C00002 que té per objecte la pròrroga de tres mesos, des de l’1 de juliol fins al 30
de setembre de 2020, de la Gestió dels tallers i informació al Centre Cívic de La
Sedeta per una subvenció màxima de 19.125,00 euros amb càrrec al Pressupost i
Partida indicades en aquest mateix document; DISPOSAR-LA a favor de Calaix de
Cultura, SL, NIF B63033740. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim
de 15 dies hàbils següents a la recepció d’aquesta notificació, comparegui per
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formalitzar la pròrroga del contracte a les dependències Departament de Recursos
Interns. DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Ma. Cruz Martín i
Aguilera, Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. DONAR-NE
compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
75. –

(185/17 (lot 1)) PRORROGAR, amb efectes de dia 25 de juny de 2020, i pel període
comprès des del 25 de juny de 2020 i fins el 24 de desembre de 2020, el lot 1 de
l’acord marc que té per objecte la designació/homologació d’entitats i de fixació de
les condicions dels successius contractes de serveis d’acolliment d’urgència, llarga
estada i fase d’autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles,
així com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de
l’acord marc; en relació la qual han estat homologades les següents entitats: Fundació
SURT, amb NIF G64404213, Associació in Via amb NIF G64980501 i Fundació Salut i
Comunitat, amb NIF G6187883. NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta
resolució. REQUERIR a les entitats homologades per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació d ela present
pròrroga. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

76. –

(185/17 (lot 2)) PRORROGAR, amb efectes de dia 25 de juny de 2020, i pel període
comprès des del 25 de juny de 2020 i fins el 24 de desembre de 2020, el lot 2 de
l’acord marc que té per objecte la designació/homologació d’entitats i de fixació de
les condicions dels successius contractes de serveis d’acolliment d’urgència, llarga
estada i fase d’autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles,
així com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de
l’acord marc; en relació la qual han estat homologades les següents entitats: Fundació
SURT, amb NIF G64404213, Associació Lligam, amb NIF G60688157, Associació IN VIA,
amb NIF G64980501, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831 i Filles de la
Caritat, amb NIF R5800615F. NOTIFICAR a les entitats homologades d’aquesta
resolució. REQUERIR a les entitats homologades per a la seva formalització en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació de la present
pròrroga. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i
Esports.

77. –

(185/17 (lot 3)) PRORROGAR, amb efectes de dia 25 de juny de 2020, i pel període
comprès des del 25 de juny de 2020 i fis el 24 de desembre de 2020, el lot 3 de l’acord
marc que té per objecte la designació/homologació d’entitats i de fixació de les
condicions dels successius contractes de serveis d’acolliment d’urgència, llarga estada
i fase d’autonomia per a dones víctimes de violència masclista i llurs fills i filles, així
com designar les entitats homologades i adjudicatàries dels diferents lots de l’acord
marc; en relació la qual han estat homologades les següents entitats: Associació
Prohabitatge, amb NIF G61964102, Associació Provivienda, amb NIF G79408696,
Fundació IPSS, amb NIF G64836059, Fundació Salut i Comunitat, amb NIF G61878831
i Filles de la Caritat, amb NIF R5800615F. NOTIFICAR a les entitats homologades
d’aquesta resolució. REQUERIR a les entitats homologades per a la seva formalització
en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la recepció de la notificació d ela
present pròrroga. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials,
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Cultura i Esports.
Acords de la Comissió de Govern de 9 de juliol de 2020
78. –

(20200067) INICIAR l’expedient per a la contractació del Servei per a la gestió, impuls i
dinamització del Centre de Recursos de Drets Humans (CRDH) a la ciutat de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
20001649, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert,
amb un pressupost base de licitació de 480.272,05 euros (IVA inclòs) i un valor
estimat de 856.386,61 euros. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte. CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació.
AUTORITZAR l’esmentada quantitat, amb pressupost net de 396.919,05 euros i
import de l’IVA de 83.353,00 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb
el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 120.068,01 euros a l’exercici
pressupostari de l’any 2020 i a l’aplicació pressupostària D/22719/23252 0200, un
import (IVA inclòs) de 120.068,01 euros a l’exercici pressupostari de l’any 2022 i a
l’aplicació pressupostària D/22719/23252 0200, un import (IVA inclòs) de 240.136,03
euros a l’exercici pressupostari de l’any 2021 i a l’aplicació pressupostària
D/22719/23252 0200; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els
pressupostos posteriors a l’actual. DECLARAR la improcedència de la revisió de preus
amb motiu de l’article 103 de la LCSP. DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió
de Drets Socials, Cultura i Esports.

79. –

(20209201) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions
del contractista previstes a la modificació contractual aprovada el 28 de maig de 2020
per la Comissió de Govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la
pandèmia del COVID-19, restablint les prestacions originàries objecte del contracte
núm. 19005024 que té per objecte el servei de dinamització de l’equipament i
prestació de serveis socioculturals del Centre Cultural Albareda, donat l’aixecament
de les restriccions establertes per les mesures complementàries a l’establiment de
l’estat d’alarma, pel període comprès entre el 15 de juny de 2020 i el 10 de març de
2021, adjudicat a l’empresa Calaix de Cultura, SL, amb NIF B63033740, d’acord amb
l’article 205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic;
i DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport.

80. –

(20179203) APROVAR la modificació, consistent en la substitució de les prestacions
del contractista previstes a la modificació contractual aprovada el 28 de maig de 2020
per la Comissió de Govern amb motiu de l’establiment de l’estat d’alarma per la
pandèmia del COVID-19, restablint les prestacions originàries objecte del contracte
núm. 16005733 que té per objecte la gestió i dinamització de l’equipament municipal
Espai Musical La Bàscula (Espai Jove) del Districte de Sants-Montjuïc, donat
l’aixecament de les restriccions establertes per les mesures complementàries a
l’establiment de l’estat d’alarma, pel període comprès entre el 15 de juny de 2020 i el
2 de febrer de 2021, adjudicat a l’empresa Tasca Serveis d’Animació, SL, amb NIF
B59533190, d’acord amb l’article 107.1.c del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic; i
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DONAR COMPTE a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

b) Mesures de govern
1. –

Exoneració del pagament del lloguer de les instal·lacions municipals als clubs
esportius.
RETIRADA

c) Informes
d) Compareixences Govern municipal
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
2. –

(M1923/1043) Que comparegui el responsable del Govern municipal, per tal
d’informar sobre l’acord que planteja que l’Ajuntament llogui habitatges d’ús turístic
amb l’objectiu de destinar-los a ús residencial per a famílies vulnerables.
La Sra. MARTÍN avança que vol contextualitzar una mica quina és la situació actual
que emmarca la proposta de llogar part dels habitatges d’ús turístic buits que hi ha a
la ciutat per posar-los a disposició de les famílies que estan en situació d’emergència
habitacional. Explica, doncs, que la pandèmia de la COVID-19 ha agreujat la crisi
habitacional que fa anys que pateix la ciutat. Especifica que en els últims tres mesos,
més enllà dels 12 milions que s’han destinat a cobrir tots els dispositius i nous serveis
que s’han posat en marxa durant els mesos més durs de la pandèmia des de Serveis
Socials, també s’han gastat més de 4 milions d’euros en ajuts directes per cobrir
necessitats bàsiques d’alimentació i habitatge. A més a més, des d’Habitatge s’han
afegit 2,5 milions d’euros extraordinaris a la convocatòria d’ajuts estatals COVID-19 al
pagament del lloguer. Malgrat aquest esforç, la situació és i serà crítica per a moltes
persones en risc de perdre l’habitatge o que viuen en llocs sense les condicions
necessàries per protegir-se i aïllar persones contagiades.
Per tant, mentre el Govern municipal exigeix, entre altres coses, que la Generalitat i
l’Estat augmentin els pressupostos que destinen a polítiques d’habitatge, ja que en
ambdós dos casos acumulen retallades de més del 60% en l’última dècada, o demana
que s’aprovin mesures estructurals que donin eines als ajuntaments per fer front a
aquesta crisi amb garanties pel que fa a polítiques d’habitatge, també intenta
treballar amb totes les eines possibles al seu abast per poder disposar al més aviat
possible del màxim nombre d’habitatges en bon estat per posar-los a disposició de les
famílies en situació d’emergència habitacional.
Recorda que els pisos de la Mesa d’Emergència Habitacional depenen un 60% de la
Generalitat i un 40% de l’Ajuntament, però que fins ara és l’Ajuntament qui en posa el
80%. Malgrat aquest esforç, però, encara hi ha famílies esperant habitatge allotjades
en pensions o habitacions. I és per poder allotjar millor aquestes famílies que es fa
arribar una proposta a Apartur, l’operador turístic amb més llicències d’apartaments
turístics a la ciutat (més de 6.000) per tal que llogui alguns dels habitatges que té
buits. Puntualitza que es va fer una primera proposta a final de maig, oferint un preu
d’entre 600 i 900 euros/mes, que va obtenir una resposta positiva. Tanmateix, en

CCM 7/20 DSocials

21/77

gairebé dos mesos només s’havien posat dos pisos a disposició de l’Ajuntament. És
per això que s’ha fet una segona oferta, amb preus d’entre 700 i 1.200 euros/mes.
Concreta que aquest últim preu és per a habitatges grans que permetin allotjar
famílies amb criatures, i que les quantitats proposades són similars o fins i tot
inferiors a les que l’Ajuntament s’està gastant actualment allotjant famílies en
situació de vulnerabilitat.
Tot seguit, fa memòria de l’evolució dels habitatges turístics a la ciutat. Explica que el
2011 Barcelona en tenia poc més de 800; llavors la Generalitat, amb CiU i Artur Mas
al capdavant, va impulsar un canvi normatiu que establia la concessió de llicències de
pis turístic mitjançant la presentació d’una declaració responsable i el pagament d’un
preu ―al seu parer irrisori― de pocs centenars d’euros, cosa que donava dret a una
llicència a perpetuïtat. Així, habitatges d’ús residencial que fins llavors es llogaven a
un preu mitjà de 700 euros/mes, després d’un tràmit rutinari van desaparèixer del
mercat residencial i es van començar a llogar per dies o setmanes, generant beneficis
de fins a 4.000-5.000 euros. El 2015, ja n’hi havia més de 9.000, per això quan
Barcelona en Comú va arribar al govern va aturar la concessió de noves llicències i va
aprovar el PEUAT. A més, en detectar que hi havia més de 6.000 HUT il·legals a la
ciutat, va posar en marxa un pla d’inspecció molt ambiciós que va tancar milers de
pisos turístics il·legals.
Tot seguit, fa èmfasi en dos factors: un, que ni la problemàtica de l’habitatge ni la
derivada de la COVID-19 afecten només Barcelona, i dos, que actualment
l’Ajuntament no té cap eina per reconduir a curt termini aquests habitatges d’ús
turístic cap a lloguer assequible, ni tan sols els que estan buits.
Recorda que a tot Catalunya hi ha més de 80.000 habitatges turístics i que qui té la
competència en matèria de turisme és la Generalitat, que en opinió seva no pot
donar barra lliure al sector d’una banda i de l’altra defugir responsabilitats a l’hora
d’establir que no poden ser llicències perpètues o reduir el nombre d’HUT. Al seu
parer és injustificable.
Especifica que la intenció de la proposta no és cobrir els beneficis que tenien
previstos els operadors turístics, ja que l’oferta està molt lluny dels preus que
acostumaven a cobrar, sinó que és arribar a una entesa que permeti donar resposta a
molt curt termini a un problema greu que pot empitjorar en els propers mesos. Dit
això, expressa la confiança que aquesta col·laboració amb el sector fructifiqui i es
pugui arribar a una solució que interessi a ambdues parts.
La Sra. BARÓ recorda que la defensa del dret a l’habitatge i l’accés a un habitatge
digne a Barcelona és un dels principals compromisos del seu grup. Per això aquest
any, el Grup Municipal d’ERC ja ha forçat la incorporació en el pressupost de 50
milions d’euros per a adquisició d’habitatge i de 50 milions d’euros per a rehabilitació.
A més, ha promogut la creació de la Comissió d’Estudi sobre la Regulació dels Preus
dels Lloguers a Barcelona per aprofundir en el tema amb mirada tant de ciutat com
d’àrea metropolitana, i ha instat al Govern municipal en Plenari a desenvolupar
mecanismes per promoure el retorn definitiu d’habitatges d’ús turístic al parc
d’habitatges de lloguer, en la línia del que demanen els moviments socials. Constata,
també, que abans de la COVID-19 Barcelona ja vivia una situació d’emergència
habitacional creixent, amb 600 famílies en una llista d’espera que els darrers cinc anys
ha seguit creixent, coincidint amb el mandat de Barcelona en Comú.
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Tenint en compte tot el que ha exposat, vol saber per què el Govern municipal opta
per tancar un acord amb la patronal dels HUT per pagar 1.200 euros mensuals, un
preu gens social que està per sobre del preu mitjà de la ciutat, si des de fa un any llarg
se sap que hi ha vora 10.000 pisos buits a Barcelona (segons el cens d’habitatges buits
de Barcelona fet pel Govern). Recorda que, d’aquests 10.000, més de 7.000 són de
propietaris particulars, amb els quals es podria intentar cooperar per donar una
resposta més estable, sostenible i eficient tant per a les famílies en situació
d’emergència habitacional com per a l’Ajuntament i la ciutat.
Qualifica de súmmum del despropòsit que el Govern municipal es plantegi un acord
amb una patronal que reconeix que el 40% dels HUT a la ciutat han decidit passar a
mercat residencial, quan el mateix govern fa dies que denuncia que es tracta sobretot
de mercat residencial temporal per allotjar famílies, cosa que representa un frau de
llei, atès que la LAU obliga a fer un contracte mínim de cinc o set anys en funció del
perfil del propietari quan l’ús és residencial. Al seu entendre, el Govern dona aire a un
sector que no només especula amb l’habitatge, sinó que segons el mateix Govern
estaria cometent frau de llei allotjant temporalment famílies. Els retreu, doncs, que
en lloc d’aturar aquesta situació i posar-hi límits, la incentivin assegurant-los el
negoci. Ho titlla d’inaudit.
Pregunta, de nou, què ha fet aquest darrer any el Govern per mobilitzar 10.000 pisos
buits que podien servir per fer front a l’emergència habitacional que ja existia i creixia
abans de la COVID-19. En tot cas, i davant dels retrets habituals del Govern municipal
a la Generalitat per la seva inacció, pregunta directament al Govern municipal si
admet algun tipus de responsabilitat en tot aquest context, i què ha fet per arribar a
la situació actual.
La Sra. MUNTÉ saluda tothom i agraeix les informacions facilitades per la regidora en
la seva compareixença. Tot seguit, però, admet que ja esperava que, com de costum,
el Govern municipal culpés la Generalitat de tot plegat, una visió que no comparteix.
Recorda, en aquest sentit, que l’Ajuntament de Barcelona també té competències en
matèria d’habitatge.
A continuació, puntualitza que el seu grup ha manifestat en innombrables ocasions el
seu suport al Govern municipal en la lluita contra els habitatges d’ús turístic il·legals,
perquè són els que generen molèsties als veïns i realment representen un problema.
Subratlla que aquest ha estat un gran consens en els darrers dos mandats, però alerta
que, tal com han manifestat en diverses ocasions, el parc de lloguer social o
assequible no s’incrementarà amb una sola acció o mesura, i que el que cal és la
combinació de diverses iniciatives perdurables en el temps.
Rebutja, per tant, que només recuperant els apartaments turístics se solucioni el
problema. Remarca que quan realment es millora o incrementa el parc d’habitatge
públic és quan se’n construeix, o quan es col·labora amb els diferents actors, també el
privat, i es marquen prioritats pressupostàries i s’apliquen mecanismes perdurables
en el temps, com ho fan la majoria de ciutats i països que es prenen com a exemple.
Planteja que hi ha qüestions relacionades amb els habitatges d’ús turístic que no
s’han gestionat bé, com la incertesa per la situació dels visualitzadors dels pisos
turístics, però comparteix la necessitat que una part d’aquests habitatges passin a
lloguer residencial. Al seu parer, la manera més viable és que s’actuï amb tota la
contundència contra els habitatges d’ús turístic il·legal i s’incentivi el trànsit de
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l’apartament turístic legal amb llicència a apartament residencial. Tanmateix, rebutja
que s’hagi de criminalitzar tots els apartaments turístics i considerar que tots els
propietaris actuen de la mateixa manera. En aquest sentit, insisteix que a l’inici de la
crisi sanitària Apartur va oferir 200 apartaments turístics per a col·lectius vulnerables i
va posar a disposició del personal sanitari 250 pisos a Barcelona.
Ara que el Govern municipal ha ofert un incentiu més gran després d’un primer intent
en què només es van posar a disposició dos apartaments, vol saber si hi ha dades de
quants pisos han mostrat interès a sumar-s’hi i expressa la confiança que no es tracti
d’una nova maniobra per assenyalar culpables, cosa que faria que aquest sector tan
important perdés la seva confiança en l’Ajuntament.
Recorda que el seu grup ja va portar una iniciativa en aquesta mateixa comissió per
tal de conèixer el llistat d’habitatges buits a la ciutat, la seva titularitat i el seu abast,
perquè era una qüestió en la qual no hi havia transparència. I recorda, també, que les
dades eren molt diferents de les que s’havien plantejat en un inici. En tot cas, admet
que hi ha molta feina a fer i anima el Govern municipal i la regidora a treballar en
aquest sentit.
Per acabar, subratlla que no comparteix el fet que la Generalitat doni barra lliure al
mercat. Assegura que s’estan fent molts esforços i es mostra convençuda que cal
treballar de manera coordinada i sumar esforços en tot allò que té a veure amb
l’accés a l’habitatge i la promoció de l’habitatge assequible a la ciutat. Per tant, espera
que la mesura que avui es presenta tingui continuïtat en el temps i vagi acompanyada
d’altres mesures, perquè per si sola no solucionarà el problema.
La Sra. BARCELÓ agraeix la compareixença per part del Govern, però retreu a la Sra.
Martín que la resta de grups s’hagin d’assabentar de les mesures o els objectius del
Govern llegint la premsa. Al seu parer, d’aquesta manera serà impossible arribar mai
a un pacte d’habitatge. Assegura que cal dialogar, negociar i rebre aportacions dels
altres grups. En aquest sentit, recorda que el dijous a la nit la regidora va enviar a
diversos grups municipals un decàleg d’habitatge sense haver-ho dialogat i sense
esperar aportacions. Assegura que a la regidora no li agrada dialogar en aquesta
matèria i a més li retreu que el decàleg inclogués les conclusions d’una comissió que
encara està vigent, la Comissió No Permanent sobre la Regulació dels Preus de
Lloguer. Ho qualifica, per tant, de falta de respecte envers els participants de la
comissió i la resta de grups.
Agraeix la feina feta en aquesta comissió, en la qual el Grup Municipal de Ciutadans
va decidir no participar, però insisteix que no es pot avançar sense diàleg, sense
negociació, sense tenir presents els grups de l’oposició i prenent decisions de manera
totalment unilateral. I més quan les propostes presentades no tenen base, perquè el
Govern no en té la competència.
Retreu al Govern que culpi les altres administracions quan les coses no funcionen,
però que alhora convoqui rodes de premsa sense comptar amb la resta. En aquest
sentit, reclama serietat.
A continuació, li retreu també la contradicció en el discurs, ja que ara està disposat a
pagar 1.200 euros/mes per un habitatge, mentre que sovint parla de limitar els preus
dels lloguers. Al seu parer, és un comportament erràtic, molt perjudicial, que constata
el fracàs de les seves polítiques d’habitatge. En aquest sentit, recorda que fa cinc anys
el Govern feia la promesa de 8.000 habitatges, però que al final del mandat només
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s’havia fet lliurament de 800 claus. A més, actualment continua pel mateix camí, ja
que la llista de la Mesa d’Emergència Habitacional ja supera les 500 famílies, que
tenen adjudicat un habitatge i no el reben perquè no n’hi ha.
Recorda que el seu grup ha assenyalat sovint que l’Ajuntament de Barcelona és
propietari de solars municipals on es pot construir. Demana, per tant, a què espera el
Govern per construir en aquests solars i es mostra convençuda que cal més
construcció en lloc de mesures sobre les quals el Govern no té ni competència.
Afegeix, a més, que cal fer-ho des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, en aquest
sentit, lamenta que la Sra. Colau hagi renunciat a liderar l’AMB.
Clou insistint que cal construcció d’habitatge de protecció oficial i garantir que el 75%
del règim sigui de lloguers a preus assequibles, per a la qual cosa cal canviar el
plantejament de la col·laboració publicoprivada. Reitera, també, que en el passat
mandat les polítiques d’habitatge van fracassar, cosa que sembla que es repetirà en
aquest.
El Sr. RAMÍREZ coincideix amb el Grup Municipal de Ciutadans que s’ha presentat un
decàleg de l’habitatge sense que hi hagi hagut diàleg ni transparència amb la resta de
grups. I subratlla que a més s’ha fet a la mateixa hora en què se celebrava la Comissió
d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Infraestructures. Lamenta, doncs, que s’hagi tancat
un decàleg per als pròxims anys sense la participació de la resta de grups, als quals
només s’ha ofert la possibilitat d’adherir-s’hi, i que s’hagin presentat unes conclusions
mentre encara està en funcionament la Comissió No Permanent d’Estudi de Regulació
dels Preus de Lloguer, fet que considera una falta de respecte envers la resta de grups
i els experts i les entitats del sector que encara han d’aparèixer en comissió per
exposar conclusions i dades objectives. Sobretot en un tema tan important.
Puntualitza, a més, que tampoc s’ha convocat ni constituït encara la comissió de
seguiment de la mesura del 30% per a noves obres d’habitatge social.
Opina que tot plegat afecta directament i dilueix el Pacte per Barcelona en què tots
els grups del consistori han treballat durant les darreres setmanes, i en què també
s’havia parlat d’habitatge amb els diferents actors del sector. Insisteix, doncs, a
lamentar la manca de diàleg i transparència, i el fet que no s’hagi deixat participar a la
resta de grups en l’elaboració del decàleg de l’habitatge.
Dit això, recorda que fa uns dies van tenir coneixement a través de la premsa d’una
carta enviada per l’alcaldessa a Apartur, en què demanava la col·laboració del sector
per allotjar famílies necessitades. Reconeix, també, que els va arribar la informació
que Apartur s’havia mostrat disposat a iniciar l’estudi de la mesura, i que assenyalava
que el pla estava en fase pilot des de l’inici de la COVID-19, quan el col·lectiu va posar
a disposició de l’Ajuntament 200 pisos per a persones necessitades i d’altres per a
sanitaris, tot i que al final només en van tirar endavant dos. Al seu parer, el pla no va
prosperar perquè els incentius no eren els idonis i s’havien d’ajustar a la demanda i al
mercat.
Manifesta que el Grup del Partit Popular no veu malament aquesta iniciativa, que
representa una col·laboració publicoprivada, un tipus de col·laboració que sempre
han defensat i que consideren un pilar fonamental en el tema de l’habitatge per
poder oferir solucions als col·lectius més desafavorits i amb necessitats més urgents.
Admet que és una mesura que no solucionarà el problema d’arrel, però subratlla que
el volum de pisos és prou important.
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Celebra que el Govern municipal s’avingui a cercar aquestes noves formes de
col·laboració amb altres sectors socials, en concret els propietaris d’HUT, que en
opinió seva no representen cap amenaça, sinó que són un actor més amb capacitat
d’ajudar en uns moments tan difícils.
Confia, però, que aquest acord no sigui només un pedaç i que tingui com a objectiu
recuperar la mesura pilot impulsada des del Govern municipal que oferia als
propietaris dels HUT il·legals sancionats la possibilitat de condonar el 80% de la multa
si cedien el seu apartament turístic durant tres anys a l’Ajuntament.
Clou matisant que el seu grup és favorable a aquest tipus de mesures tan necessàries
sempre que siguin solucions transitòries per donar cobertura a les necessitats socials
de la ciutat.
La Sra. PARERA assegura que el Govern municipal té una agenda paral·lela al Pacte
per Barcelona en matèria d’habitatge. Reconeix que hi té dret, però alerta que també
haurà d’assumir les responsabilitats de les seves accions de govern. En aquest sentit,
s’afegeix al retret dels altres grups pel fet que el Govern convidés a la resta de grups a
parlar del decàleg ja elaborat amb la condició que el subscrivissin. I a més a la mateixa
hora en què tenia lloc la Comissió d’Urbanisme i Ecologia. Avança, doncs, que el seu
grup no en serà copartícip.
Li retreu, també, que la resta de grups s’hagin assabentat per la premsa i Twitter de la
mesura que ha motivat la compareixença. Al seu parer, aquesta manera de fer és
incompatible amb cercar consensos i negociació, i demostra que el Govern defuig
responsabilitats a l’hora de consensuar, contràriament al que fa el Grup de Barcelona
pel Canvi, que s’ha mostrat disposat a aprovar modificacions de pressuposts i a fer
aportacions al Pacte per Barcelona.
Admet que la mesura proposada està ben pensada, ja que és un tema de negociació
entre les parts. És a dir, hi ha una caiguda del sector turístic i es dona sortida a uns
pisos que probablement quedarien buits. Opina, doncs, que no cal fer d’això un atac
al model de pisos turístics amb llicència i legals, que segons un informe recent, entre
impostos directes i indirectes, es calcula que aporten 347 milions d’euros a l’any a la
ciutat. Reclama, per tant, prudència a l’hora de criticar i posar en perill determinats
sectors.
Insisteix que negociar és positiu, tot i desconèixer en quines condicions i amb quins
criteris es farà, com es faran els càlculs i quin serà el marc legal, tret del fet que
primer es van oferir 900 euros, sense èxit, i ara 1.200, una xifra que sembla que
Apartur està disposada a negociar.
Amb tot, apunta dues reflexions. D’una banda, assenyala que aquesta és una mesura
puntual, per un any o un any i mig, que no solucionarà el problema, perquè un cop
passat aquest període la ciutat tornarà a tenir el mateix problema. Per tant, aquesta
mesura no substitueix la manca d’actuació de l’Ajuntament pel que fa a les seves
obligacions, que és construir habitatge social, sinó que només complementa un
dèficit en la gestió. En aquest punt, aprofita per reclamar que es tinguin en compte
criteris de proximitat per no allunyar les famílies del seu barri i entorn familiar quan
estan en una situació de vulnerabilitat evident.
D’altra banda, vol que s’aclareixin les garanties que tindran els propietaris d’aquests
pisos quan s’està fent un discurs tan a favor de l’ocupació il·legal. En aquest sentit,
posa en dubte la credibilitat del Govern municipal a l’hora de poder negociar segons
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què i li demana, per tant, que faci una reflexió profunda sobre la manera com tracta
la matèria d’habitatge.
La Sra. MARTÍN avança que no podrà respondre en detall a tot, però sobretot vol
puntualitzar que ha parlat de la Generalitat perquè té responsabilitats en la matèria,
però que també ha parlat de l’Estat i les seves responsabilitats. Això, assegura, no vol
dir que el Govern municipal defugi la seva responsabilitat, sinó que cal recordar què
és el que ha de fer cadascú i no fa.
Tot seguit replica a la Sra. Munté que per barra lliure es referia a la concessió de
llicències del 2012, no del moment actual. En tot cas, reitera que la Generalitat
tampoc no actua, ja que en els últims anys només s’han fet set promocions
d’habitatge públic impulsades per la Generalitat a tot Catalunya.
Pel que fa a la possibilitat d’adreçar-se als propietaris particulars del cens de pisos
buits, indica que a l’hora de gestionar cal pensar en solucions aplicables, tenint en
compte el temps i la disponibilitat que hi ha. En aquest sentit, aclareix que es
necessita el màxim nombre de pisos buits en bon estat, que no estiguin immersos en
processos judicials i, si és possible, que estiguin al màxim d’agrupats i no dispersos
per la ciutat. És per això que el Govern s’ha adreçat a un operador que controla més
de 6.000 habitatges, en molts casos edificis sencers, en perfecte estat i que no estan
immersos en litigis ni s’han de rehabilitar, al contrari del que passa en molts
habitatges del cens.
En tot cas, recorda que els propietaris particulars que tenen pisos buits que volen
posar en lloguer disposen del programa de la borsa de lloguer, que els ofereix 1.500
euros d’entrada, més 20.000 euros destinats a rehabilitar l’habitatge, unes condicions
que evidentment no se li donen a Apartur.
Per acabar, replica als grups de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi que les
propostes s’han treballat amb les entitats en el si del Consell de l’Habitatge Social de
Barcelona, al qual també estaven convidats aquests grups, i els insta a reflexionar per
què no hi han estat presents per debatre les propostes.
La Sra. BARÓ constata que el Govern no té gaire mà esquerra ni sensibilitat per
generar consensos i facilitar que tothom se senti prou còmode en matèria
d’habitatge, i alerta que són els partits a priori més conservadors els que valoren bé
l’acord del Govern amb Apartur, fet prou revelador al seu parer.
Per acabar, reclama de nou saber què ha fet aquest darrer any el Govern per
mobilitzar els 10.000 pisos buits que podrien servir per fer front a l’emergència
habitacional, i pregunta amb quin tipus de contracte l’Ajuntament llogarà els HUT
durant uns mesos per allotjar-hi famílies sense caure en els contractes de temporada,
que serien un frau de llei.
La Sra. BARCELÓ retreu a la regidora Martín que només convoqui la resta de grups
per fer-se una foto entorn d’una reunió amb un decàleg ja fet. Reclama serietat i que
els grups puguin presentar les seves propostes i contribuir a les mesures. A més, li
recorda que el seu partit forma part del Govern de l’Estat, a qui acusa d’inacció.
Reclama, per tant, menys excuses i més treball.
ES DÓNA PER TRACTADA
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Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
3. –

(M1923/1036) Que comparegui el responsable del Govern municipal per exposar la
valoració que fa el Govern municipal de la dimensió cultural del projecte del museu
Hermitage de Barcelona i respondre a les preguntes dels grups.
El Sr. SUBIRATS explica que la proposta d’instal·lació del Museu Hermitage al Port de
Barcelona té un llarg recorregut: es va iniciar el 2012 i el 2018 es va plantejar
formalment l’emplaçament que s’està discutint i que està pendent del conveni entre
Port i Ajuntament.
Subratlla que es tracta d’un projecte privat, basat en el prestigi d’una col·lecció, la
capacitat d’atracció de visitants i el retorn de la inversió i, per tant, la capacitat de
generar beneficis a curt termini. Afegeix que en principi tenia la validació de Jorge
Wagensberg, basat en la idea d’evolució del coneixement i de fons històric del museu,
però que van anar sorgint diferents interrogants sobre l’emplaçament i la solidesa
econòmica del projecte, atès que altres aventures semblants del Museu Hermitage no
havien acabat gaire bé. Destaca, a més, que està pendent del entre Port i
Ajuntament.
Explica, també, que es va fer una sèrie d’informes sobre temes d’emplaçament,
mobilitat, economia i vàlua cultural, i recorda que els temes urbanístics i de mobilitat
van ser determinants a l’hora de plantejar la posició del Govern sobre el tema.
Pel que fa a la vessant cultural i museística, recorda que la definició de la Llei de
museus de Catalunya diu que són museus les institucions permanents sense finalitat
de lucre al servei de la societat i el seu desenvolupament, obertes al públic, que
documenten, estudien, exhibeixen i difonen el coneixement per a la recerca,
l’ensenyament, etc. Afegeix que segons la definició de l’ICOM del 2007, un museu és
una institució sense fins lucratius, permanent, al servei de la societat i el
desenvolupament, que adquireix, conserva, investiga, comunica i exposa el patrimoni.
Puntualitza, a més, que la definició que està discutint ara l’ICOM torna a insistir que
els museus no tenen ànim de lucre i que la seva funció és col·leccionar, preservar,
investigar, interpretar, exposar, etc. Tenint això en compte, constata que en el cas de
la proposta de l’Hermitage es tractaria d’una sala d’exhibicions, ja que no té cap de
les característiques pròpies d’un museu: és una entitat amb ànim de lucre amb només
2 dels seus 80 treballadors previstos amb funcions semblants a les plantejades en les
definicions. Subratlla, a més, que la proposta pel que fa als espais parla d’entre un 20
i un 25% dedicat a la part artística i cultural i un 75% a altres activitats, per tant també
s’allunyaria de la idea de museu.
Explica que el projecte cultural concret que el 9 de gener a la tarda li van presentar el
Sr. Xavier Pujol i el director artístic, Guy Vesey, constava de sis pàgines que parlaven
d’unes possibles exposicions i una llista de curadors potencials, els quals un cop es va
posar en relleu que havien sortit en aquest document van negar que ningú els hagués
contactat.
Reconeix que poden haver-hi propostes de caràcter privat a la ciutat que tinguin la
dimensió cultural que els seus operadors considerin oportú, però recorda que s’han
posat en relleu problemes importants de mobilitat i ubicació, i que del que es proposa
no se’n pot dir museu. En aquest sentit, recorda que el mateix Hermitage ho proposa
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com un tema de franquícies, un plantejament contra el qual el Govern en principi no
tindria cap objecció.
La Sra. PARERA creu que aquí es planteja un problema de base important, ja que el
regidor ha dedicat dues terceres parts de l’explicació a definir què és un museu
segons la llei, cosa que els grups ja poden fer pel seu compte.
Al seu parer, en aquest cas les coses s’han fet al revés, amb l’elaboració d’uns
informes a mida per justificar determinats aspectes que fan pensar que el Govern no
té un interès real per aquest projecte, que no el vol perquè va associat al turisme.
Assenyala que una part del Govern sí que el vol, però que no és prou valenta per
enfrontar-se a l’altra part dels socis de govern. Per això s’amaguen darrere d’uns
informes que parlen de viabilitat, de mobilitat, de si el projecte és o no és un museu.
En aquest sentit, reclama al Govern que no s’enganyi, perquè si no és un museu
l’Ajuntament de Barcelona té poc a dir-hi. Si és una sala d’exposicions, no calen
convenis.
En opinió seva, doncs, el fet que sigui un museu o una sala d’exposicions no és el més
important. Al seu parer, el que importa és deixar molt clar als grups de l’oposició i als
promotors i inversors del projecte si l’Ajuntament el vol o no, perquè, davant del
dubte, se n’aniran a un altre lloc. Insisteix, per tant, que si el Govern no vol el
projecte, ho digui clarament i n’assumeixi les conseqüències. I si el vol, que treballi
per fer-lo realitat. Si després no és possible pel que sigui, doncs no serà possible, però
cal treballar-ho, cosa que ara no es fa, perquè el Govern continua encallat en tres
informes als quals no dona resposta.
Subratlla que per a l’Ajuntament no té cap cost, que és un inversor qui hi posa els
diners. Alerta, per tant, que si es rebutja s’estarà llançant un missatge al món que
Barcelona no vol inversors privats que inverteixin en cultura, un missatge al seu
entendre molt equivocat, ja que la ciutat necessita i vol inversors. Admet que hi ha la
possibilitat que la inversió no surti bé, però remarca que no són Barcelona i els seus
ciutadans qui s’hi estan jugant els diners, sinó un inversor, i que Barcelona guanyarà sí
o sí perquè es quedarà amb un edifici sensacional i una zona habilitada i urbanitzada.
En aquest sentit, insta a fer demandes a l’inversor si es vol matisar el projecte, per
exemple que s’integri l’equipament en el territori mitjançant un programa d’inclusió
social a l’entorn o un programa educatiu. Reclama, però, que claredat per part del
Govern.
La Sra. SENDRA considera que cal posar fi a aquest tema amb una decisió clara i ferma
per part del Govern. Opina que la manera com s’ha portat jurídicament ha complicat
molt les coses i ha confós la naturalesa del projecte, la naturalesa de la
responsabilitat institucional i els passos en què l’Ajuntament podia incidir-hi. A parer
seu, quan es va incloure el punt 6.1 en el pla especial i es va incorporar l’ús cultural
als altres usos que té el port, l’Ajuntament hauria pogut posar condicions i fins i tot
presentar un projecte alternatiu per a la zona, però desconeix per què, en el moment
que en va tenir l’oportunitat, no va presentar un projecte alternatiu.
Desconeix també en quin punt es troben els passos jurídics, però remarca que cada
cop que es parla d’aquest tema no hi manera d’arribar a conclusions. Creu que totes
les parts han de reubicar el projecte i en aquest sentit puntualitza que és un projecte
privat que té un acord comercial amb l’Hermitage, que no n’és una subseu ni una
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franquícia, sinó que hi té un acord comercial. A canvi de 5 milions, l’Hermitage cedirà
les seves obres, que segurament seran importants, perquè l’Hermitage té un
patrimoni prou important per garantir la qualitat de les sales d’exposició.
Admet que la part principal del projecte no és la part expositiva, sinó que l’espai
inclou restaurants, bars, botiga, etc., que ocupen la major part de la superfície.
Admet, també, que no és un museu, un matís que els promotors han de tenir clar, raó
per la qual han de reubicar el seu missatge: és a dir, no és un museu sinó una sala
d’exposicions sense col·lecció permanent i sobretot amb ànim de lucre. A partir
d’aquí, quina ha de ser la responsabilitat institucional? A parer seu, preservar que no
hi hagi fons públics ni despesa pública en un projecte privat. Recorda que la ciutat
n’està plena, de projectes privats, i insisteix que el que cal preservar és que no hi hagi
una responsabilitat institucional més enllà del que el projecte ha definit.
D’altra banda, creu que el Govern també podria posar-hi condicions. Pel que es
dedueix dels números i el model d’explotació que presenten els promotors, en
principi és difícil que des del punt de vista cultural el projecte pugui tirar endavant,
per tant segurament el pes del pàrquing, del restaurant i de la botiga serà molt més
important del que els números reflecteixen, perquè altrament la sostenibilitat serà
complicada. Tanmateix, reconeix que això és problema dels promotors.
Per acabar, recorda que el projecte preveu que un 5% dels beneficis ―en aquest sentit
subratlla que els promotors parlen d’explotació del negoci expositiu i que preveuen
tenir beneficis i recuperar la inversió en 10 anys― aniria destinada a la compra d’obra
d’art, un punt on l’Ajuntament al seu parer sí que pot posar condicions. Es mostra
convençuda que la compra d’obra d’art no s’hauria de dipositar en una fundació
creada per negociar i vehicular la circulació d’obres entre l’Hermitage i el centre de
Barcelona, sinó que hauria de ser la contrapartida de dipòsit que es fa amb els
centres de Barcelona i, per tant, hauria de produir-se en un estat de negociació
consensuada.
El Sr. MASCARELL agraeix les explicacions del Sr. Subirats sobre què s’entén per
museu a Catalunya i als organismes internacionals, però li retreu que el Govern
continuï instal·lat en l’ambigüitat i embolicant una qüestió que al seu entendre té una
solució molt més senzilla. Es mostra convençut que, d’aquesta manera, el Govern
municipal malmet la reputació de la ciutat, les seves polítiques culturals i la manera
d’entendre la política.
Després de cinc anys de debat, creu que el que cal fer és deixar que el Port,
l’Hermitage i els promotors es posin d’acord i plantegin a la ciutat un projecte tancat
en termes culturals, de gestió i d’impacte social i ambiental. En aquest sentit,
puntualitza que ell sí que ha tingut accés a una llista de més de cent obres que
l’Hermitage està disposat a posar sobre la taula. Reconeix que és millorable, però a
parer seu és prou correcta. A més, té la impressió que els promotors mostren certa
predisposició a acceptar determinades condicions.
Insisteix, per tant, que cal deixar que Port, Hermitage i promotors es posin d’acord i
plantegin un projecte tancat que la ciutat pugui avaluar per tal de posar-hi condicions
que afavoreixin els interessos col·lectius. Es mostra convençut que això seria
perfectament possible si el diàleg s’enfoqués d’una altra manera. Com a alternativa,
suggereix la possibilitat de convocar un referèndum i que la ciutat decideixi.
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Personalment pensa que per sortir de la situació actual calen iniciatives públiques i
també privades. Expressa la convicció que la ciutat es ressent de l’actitud mostrada
en aquest tema i subratlla que la iniciativa i la inversió privades han de tenir un
acolliment diferent del que dona el Govern. En aquest sentit, mostra sorpresa pel fet
que els regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya en privat diguin una cosa i en
públic no es manifestin. Insta, doncs, als regidors de Barcelona en Comú a plantejarse si de debò estan fent bé les coses en aquest assumpte, perquè de tot això la ciutat
en surt perjudicada.
La Sra. BARCELÓ assegura que la Comissió ha de parlar d’aquest tema repetidament
perquè es troba davant d’una decisió errònia, ideològica, del Govern municipal. A
més, coincideix amb el Sr. Mascarell que el Partit dels Socialistes de Catalunya
continua sense pronunciar-se sobre el fet que la ciutat pugui perdre una inversió
cultural privada que suposaria 400 llocs de treball, i els demana si hi estan d’acord.
Retreu al Sr. Subirats que aquest cop s’amagui en la definició de museu, una definició
que ja coneixen tots els grups, i li recorda que l’Hermitage té un projecte museogràfic.
Li pregunta, també, com pot ser que després que el Port de Barcelona hagués
demanat la conformitat a l’Ajuntament per escrit per tirar endavant el projecte i
l’Ajuntament li hagués respost que sí, que ja signaria el conveni posteriorment, ara no
estigui disposat a fer-ho.
El Sr. RAMÍREZ coincideix que no és un debat nou i recorda que el novembre de 2018,
el Grup Municipal del Partit Popular ja va demanar la compareixença del responsable
del Govern municipal perquè informés del posicionament del Govern i de la dimensió
cultural del projecte. Ara es troben que dos anys més tard hi ha uns informes,
encarregats a institucions i persones afins al Govern, que el desestimen i afirmen que
Barcelona no el necessita. Al seu entendre, però, el pitjor és la indefinició del Govern
municipal, que avui s’ha fet palesa de nou.
Fa un repàs de les problemàtiques que s’han esgrimit en contra del projecte: que si és
una franquícia o un McDonald’s de luxe, que si hi ha problemes de mobilitat i
ubicació, i ara el fet que no es pot considerar un museu perquè no és una entitat
sense ànim de lucre. Al seu parer, però, el més preocupant és que l’Administració està
fent un ús discrecional de la llicència, tot i existir un procediment reglat. Això crea una
situació perversa: un operador cultural privat vol fer una inversió en què l’Ajuntament
no hi ha de posar ni un euro, però el Govern intervé per dir que les xifres que
presenta no són adequades, que la inversió no és la correcta i que no té viabilitat. Es
mostra convençut que l’Administració no ha d’entrar en aquest debat. Insisteix que hi
ha un procediment reglat, el Pla especial de la nova bocana, ja aprovat, que defineix
perfectament els usos de la zona, als quals s’adequa el projecte. Malauradament, en
opinió seva, s’ha passat a un debat jurídic que probablement serà judicial, fet que
considera molt preocupant, ja que pot suposar un cost important per a la ciutat, que
pot arribar a enfrontar-se a una responsabilitat jurídica i patrimonial. Reitera que el
projecte compleix els requisits legals, urbanístics i administratius, per tant la ciutat
està donant una imatge lamentable, perquè l’Autoritat Portuària ja hi ha donat el
vistiplau i és l’Ajuntament qui el bloqueja.
Es mostra convençut que tot aquest conflicte jurídic és conseqüència d’una decisió
política arbitrària, basada en raons ideològiques, ja que el projecte pot estar vinculat
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al turisme. Com els grups anteriors, lamenta el silenci del Partit dels Socialistes de
Catalunya, que en alguns àmbits confessa que està a favor del projecte però ara calla.
Davant la insistència del Sr. Subirats que el projecte no compleix amb el criteri
museístic i de la Sra. Sanz que els projectes s’han d’adaptar a la ciutat i no a l’inrevés,
li demana al Sr. Subirats, com a primer promotor de la cultura a Barcelona, què ha fet
l’Ajuntament per adaptar aquest projecte a la ciutat, i per què s’oposen a signar el
conveni si l’Autoritat Portuària l’ha validat i el projecte s’adapta al Pla especial de la
nova bocana. Li pregunta també quantes reunions han tingut els responsables de
Cultura amb els operadors per mirar que el projecte museístic s’alineés amb els
interessos de la ciutat. Considera que hi ha manca de comunicació i que l’Ajuntament
no es vol asseure a negociar perquè no vol l’Hermitage en aquesta ubicació.
El Sr. SUBIRATS aclareix que el divendres anterior va parlar sobre aquest tema amb la
responsable del Port, Mercè Conesa, per veure quines possibilitats encara existien en
aquesta qüestió. Recorda que el conveni plantejava la idoneïtat del projecte amb
relació a la ciutat i als requeriments que exigeix una inversió d’aquesta mena i la
significació que té. Puntualitza, però, que els dubtes que han sorgit giren entorn del
nombre de visitants (850.000 visitants el primer any, que es doblaven al cap de pocs
anys), sense compra de fons propis fins al 2032. Per tant, des del punt de vista
cultural hi ha molts dubtes. Assegura que el model cultural de Barcelona és totalment
diferent al d’altres ciutats i que, des del punt de vista d’aportació significativa al
model cultural propi, el projecte no té aquesta visió. Subratlla que és un projecte de
caràcter privat, amb una lògica immobiliària de safety box, és a dir, crear un edifici
que després pugui atraure fons d’inversió importants.
A parer seu, si s’elimina la paraula museu i es rebaixa el to des del punt de vista de la
dimensió cultural, la qüestió queda molt més clara. Recorda que el que es valora avui
és el projecte presentat amb relació al conveni, i afirma que les portes a negociar i
parlar sobre aquest tema continuen obertes. Afegeix que des de la reunió que ha
esmentat al principi i en què se li van oferir les sis pàgines d’informació, mai ningú no
li ha tornat a demanar cap reunió per parlar del nou model cultural que volen
presentar els promotors.
El Sr. MASCARELL es mostra encara més preocupat després de la segona intervenció
del Sr. Subirats, perquè ha vinculat la qüestió amb el model cultural propi, com si el
projecte negués el model cultural. En aquest sentit, expressa el desig que el Govern
municipal realment tingui una proposta de model cultural, que actualment desconeix.
Reconeix que el Govern recorre habitualment a determinats conceptes, però insisteix
que el model cultural el desconeixen. En tot cas, considera que una sala o un museu
no poden malmetre un model cultural si és fort i sòlid. Per tant, rebutja l’argument.
Tot seguit, insta al Sr. Subirats a prendre la iniciativa i demanar ell la reunió.
Altrament el convida a fer una proposta a la ciutat i convocar un referèndum perquè
es pugui decidir entre tots.
La Sra. BARCELÓ lamenta que el Sr. Subirats no li hagi respost la pregunta. Assegura
que el Govern només fa que posar traves a aquest projecte amb la complicitat del
Partit dels Socialistes de Catalunya, que amb el seu silenci contribueix a dir «no» a
una inversió de més de 50 milions d’euros i a uns 400 llocs de treball.
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Considera inaudit que el Sr. Subirats esgrimeixi l’argument que no li han demanat cap
reunió i li recorda que com a responsable de Cultura a l’Ajuntament de Barcelona
hauria de ser proactiu i parlar cada dia amb els promotors. En aquest sentit, li
proposa convocar una reunió amb tots els grups municipals i els inversors del
projecte per arribar a una solució i no posar més obstacles a un projecte d’inversió
cultural privada a Barcelona.
El Sr. RAMÍREZ exigeix al Sr. Subirats i als socis de Govern que abandonin d’una
vegada la indefinició en aquest tema, perquè Barcelona no es pot permetre donar
aquesta imatge en al cas d’un projecte cultural tan important com el de l’Hermitage,
un projecte que a parer seu la ciutat necessita.
El Sr. SUBIRATS replica a la Sra. Barceló que li ha respost la pregunta, perquè la
resposta des del punt de vista jurídic és que el conveni ha d’acceptar el projecte
presentat i, per tant, aquest tema encara està en discussió. Tot seguit expressa la
seva plena voluntat de parlar amb els promotors per continuar debatent el tema, tal
com va fer amb la Sra. Conesa. Assegura, doncs, que es pot seguir avançant si s’entén
bé i es redimensiona el projecte en la seva justa definició.
ES DÓNA PER TRACTADA
III) Propostes a dictaminar

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
4. –

(FD 2020-07/08) RENUNCIAR al càrrec de patró de l’Ajuntament de Barcelona a la
Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, entitat absorbent de la Fundació
Privada Vol, en la qual l’Ajuntament de Barcelona va aprovar-ne la incorporació com a
patró per acord del Plenari del Consell Municipal de 25 de juliol de 2012. DEIXAR
SENSE EFECTE el nomenament del Sr Ricard Fernández Ontiveros com a representant
de l’Ajuntament de Barcelona en el Patronat de la Fundació Privada Vol. NOTIFICAR
aquest acord al Patronat de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts,
entitat absorbent de la Fundació Privada Vol amb efectes des d’1 de gener de 2020 i
INSTAR-LO a realitzar tots els tràmits necessaris davant del Protectorat de la
Generalitat de Catalunya per a la baixa de l’Ajuntament de Barcelona com a patró a la
Fundació. NOTIFICAR al Protectorat de la Generalitat de Catalunya el present acord.
FACULTAR el Gerent de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per a la
realització de totes les actuacions encaminades a executar el present acord.
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels
Socialistes de Catalunya i la reserva d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya,
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel canvi.

5. –

(20180464) Anul·lar L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa a favor d’Habitatge
Metròpolis Barcelona, SA (HMB), amb núm. de NIF A67187609, amb càrrec al
pressupost i a l’aplicació pressupostària 0701.93311.85090 per import de
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10.590.908,29 euros per al exercici 2021,de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2023
i de 17.651.513,82 euros per a l’exercici 2025 per a la subscripció i desemborsament
de les accions de la classe A representatives de la part que li correspon a l’Ajuntament
de Barcelona en l’ampliació de capital de la societat d’Habitatge Metròpolis
Barcelona, SA (HMB).
Es dictamina amb el posicionament favorable de Barcelona en Comú i Partit dels
Socialistes de Catalunya, l’abstenció de Partit Popular i la reserva d’Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans i Barcelona pel canvi.
IV) Part decisòria / Executiva

a) Ratificacions
b) Propostes d’acord
c) Proposicions
V) Part d’impuls i control

a) Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
6. –

(M1923/1044) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que
l’Ajuntament de Barcelona reformuli el model de Casals de Gent Gran i els doti dels
recursos necessaris de cara a la seva reobertura el proper mes de setembre, adaptantlos a les mesures de prevenció requerides després de la crisi sanitària de la COVID19,
reforçant-ne l’ús de les noves tecnologies i el ventall de noves activitats que aquestes
permeten, apropant-los als Serveis Socials i capacitant-los per a ser autònoms i poder
seguir actius en previsió a un possible rebrot o a futures situacions similars a la
viscuda.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1044) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que
l’Ajuntament de Barcelona doti als Casals de Gent Gran dels recursos necessaris
de cara a la seva reobertura el proper mes de setembre, adaptant-los a les
mesures de prevenció requerides després de la crisi sanitària de la COVID19,
reforçant-ne l’ús de les noves tecnologies i el ventall de noves activitats que
aquestes permeten, apropant-los als Serveis Socials i capacitant-los per a ser
autònoms i poder seguir actius en previsió a un possible rebrot o a futures
situacions similars a la viscuda.
La Sra. BENEDÍ exposa que el col·lectiu de persones grans ha estat un dels més
afectats per la recent crisi de la COVID-19, tant per l’afectació sanitària, que l’ha
atacat de forma més virulenta, com per l’afectació emocional del confinament.
Subratlla que la solitud i la distància amb familiars i amistats han estat especialment
dures per a les persones grans, sobretot perquè moltes no disposen ni de les eines
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tecnològiques ni de les habilitats per poder mantenir el contacte social i la
comunicació amb el seu entorn natural. Explica que per a moltes d’aquestes
persones, abans de la pandèmia, els casals i centres de gent gran eren l’espai on
trobaven el contacte social i la comunicació que els permetien mantenir xarxes
relacionals i mantenir-se actives. Durant el confinament, però, han romàs tancats i hi
continuaran fins al setembre, atès que com a equipaments municipals externalitzats
se’ls va suspendre el contracte. Puntualitza, en tot cas, que la majoria d’espais han
mantingut el contacte amb els seus voluntaris, molts d’ells també persones grans i,
per tant, de risc, que han participat activament en les xarxes de suport als barris i
s’han posat al servei de l’Ajuntament per col·laborar en allò que fos necessari.
demostrant la seva vocació de servei i cura.
Afegeix que durant aquests mesos molts dels casals han fet seguiment telefònic i han
aprofitat per fer una prospecció de les possibilitats dels seus usuaris per connectar-se
a Internet i rebre informació via Whatsapp, correu electrònic o altres mitjans. També
han donat suport als grups organitzats i de classe en línia i han dinamitzat les pàgines
webs i les xarxes socials, sobretot per a aquelles persones d’una franja d’edat més
jove (entre 60 i 70-75 anys), que en general són més independents i dinàmiques i
poden fer ús de les noves tecnologies i que s’han mantingut més actives durant el
confinament i les fases posteriors. En canvi, el sector més envellit, d’entre 70 i 90
anys, en general amb menys capacitació digital, tot i haver fet un gran esforç s’ha
trobat amb moltes dificultats per relacionar-se. Per tal que això no torni a passar,
manté que cal aprofitar l’esforç que han fet per acabar-los de formar i preparar-los
per al que pugui venir.
Considera urgent prendre nota de les dificultats amb què els casals s’han trobat i
reformular-ne el model, a banda d’adaptar-los a les mesures de prevenció, cosa que
està segura que està prevista. En tot cas, demana que el Govern expliqui com es
preveuen garanties en aspectes d’higiene, lavabos, jocs de taula, etc., en la
reobertura dels casals i espais de gent gran, i com es farà el registre de persones per
poder-ne fer una traçabilitat en cas de contagi. Recorda, en aquest sentit, que hi ha
alguns casals on només hi ha una persona atenent els usuaris. També vol saber les
indicacions que s’han donat quant als espais relacionals o les activitats grupals.
Suggereix que potser es podria fer algun document o díptic informatiu on s’expliquin
els riscos de la presencialitat i les mesures per prevenir-los. I en definitiva, confia que
tot plegat es faci tenint en compte les opinions i la participació dels usuaris i les
usuàries, sense cap mena de paternalisme.
Opina que també és molt important reforçar l’ús de les noves tecnologies i les
possibilitats que ofereixen, i dotar-los de recursos i de les eines suficients perquè els
usuaris disposin d’aquest material i s’hi formin per continuar essent actius i autònoms
en cas d’un nou rebrot o una situació similar.
Puntualitza que la d’avui no és una demanda nova: fa temps que molts casals
demanen connexions wifi de qualitat a tots els equipaments per poder oferir-hi
cursos i tallers de mòbils i tablets, que tant èxit han assolit amb el projecte Vincles.
També demanen que es doti tots els casals d’aquests dispositius per tal d’arribar als
barris i les persones amb més dificultat econòmica, i oferir la possibilitat d’una
programació dual, presencial i telemàtica, de cara al curs vinent, que no deixi cap
usuari sense activitat i que en permeti un millor seguiment.
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A continuació, planteja una altra reflexió. Explica que durant la crisi moltes persones
grans que abans de la pandèmia no havien necessitat anar als Serveis Socials, ara han
tingut dificultats i dubtes per accedir-hi i resoldre les seves necessitats, ja sigui per
desconeixement o per desinformació. Al seu entendre, doncs, seria bo pensar alguna
fórmula per acostar Serveis Socials als casals i espais de gent gran, que són més
coneguts i accessibles.
Per acabar, demana al Govern que expliqui com s’han gestionat els contractes amb
els casals i espais de gent gran i les partides pressupostàries que tenien assignades, si
s’ha previst ampliar la dotació per poder oferir formacions específiques adaptades a
la realitat de cada casal i si amb el tancament dels casals i l’activitat han quedat
professionals i talleristes ―autònoms la gran majoria―, sense cap ingrés ni previsió. I
així, què pensen fer-hi. Clou la intervenció aprofitant per demanar si el prec del seu
grup del mandat passat per dotar de desfibril·ladors tots aquests equipaments s’ha
complert.
La Sra. MUNTÉ constata que aquesta proposició va molt en la línia de la que
presentarà a continuació el seu grup, fet que demostra que tothom és molt conscient
de la importància de reforçar l’atenció a la gent gran, el col·lectiu que més ha patit la
pandèmia des d’un punt de vista de salut i de qualitat de vida, i que també preocupa
més de cara un no volgut però possible rebrot.
Assegura que la màxima del seu grup és aprendre de tot el que ha passat per tal
d’evitar que certes situacions es tornin a repetir, o almenys detectar-les i minimitzarne els efectes. Recorda que Barcelona compta amb un conjunt de casals i espais per a
la gent de titularitat diversa, i assenyala que actualment es fa activitat en 46 (un 40%
del tot), mentre la resta roman tancada per prevenció de la COVID-19. Així doncs,
troba imprescindible preparar-ne la reobertura amb les màximes condicions de
seguretat perquè les persones grans puguin tornar a gaudir de les activitats que s’hi
fan. També considera molt positiu que es puguin dotar d’eines que permetin a la gent
gran accedir a les tecnologies de la informació i de la comunicació i a noves activitats.
Coincideix, també, que el contacte i la interacció amb Serveis Socials són necessaris
per poder tenir identificades totes aquelles persones que no tenen una xarxa o suport
i que no són usuàries del servei de teleassistència en el cas que arribi doncs un nou
període de crisi i calgui tenir-les localitzades per garantir-ne la millor de les atencions.
Tanca expressant el vot favorable del seu grup.
La Sra. BARCELÓ ratifica que la gent gran ha estat un dels col·lectius més afectats per
la pandèmia i es mostra convençuda que cal recordar-ho per tal que els errors que es
van cometre no tornin a produir-se. En aquest sentit, explica que el seu grup parlava
recentment amb el regidor Riera sobre la necessitat de reformular el model d’atenció
a la gent gran de Barcelona, cosa que passa per coordinar-se amb la resta
d’administracions públiques. Creu, doncs, que cal fer una gran feina per canviar el
model d’atenció, tenint en compte també el prec que el seu grup va presentar en el
passat Plenari respecte a les residències, on també s’ha patit moltíssim, a fi de revisar
la ràtio de professionals i implantar-hi un protocol d’emergència per a possibles
rebrots o altres emergències sanitàries.
Opina que els casals de gent gran són eines clau per garantir el benestar físic,
psicològic i social de les persones grans i potenciar la seva autonomia i les seves
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habilitats socials. Vista la solitud, l’aïllament i la incertesa que han patit la gent gran
que viu sola i el patiment que han constatat els treballadors socials que hi anaven a
fer els treballs de dependència, es mostra convençuda que cal previsió perquè aquest
aïllament no es torni a produir.
D’altra banda, tal com ja va indicar el seu grup la legislatura passada, mostra
preocupació pels horaris dels casals de gent gran, ja que a l’estiu dels 56 que hi ha
només n’estaven oberts 35, per tant demana quin serà el model d’horari passada la
pandèmia, ja que a parer seu s’ha de flexibilitzar.
Insisteix que el Grup Municipal de Ciutadans aposta pel model de casals, que són
espais de relació, formació, aprenentatge, relacions socials, activitat educativa i oci, i
també de lluita contra la solitud, un tema clau, per tant expressa la seva actitud
favorable a potenciar les noves tecnologies per tal que la gent gran no es quedi
aïllada n pateixi la solitud. En tot cas, insisteix que cal replantejar el model d’atenció
de la gent gran a Barcelona i insta a començar a treballar al més ràpid possible. Clou
votant a favor de la proposta.
El Sr. RAMÍREZ anuncia el vot favorable del seu grup, que considera que les iniciatives
públiques i d’actitud social per donar suport a la gent gran han de ser una prioritat del
Govern municipal.
A parer seu, la crisi del coronavirus ha posat de manifest que no s’ha cuidat prou bé la
gent gran, i recorda que a Barcelona hi ha més de 300.000 persones de més de 65
anys, 100.000 de les quals viuen soles. Especifica que, de les persones que han mort a
la ciutat a causa de la pandèmia, les de 75 anys o més suposen més del 80%.
Avisa que la xifra de gent gran que majoritàriament és activa i autònoma i que té unes
necessitats concretes en l’àmbit del benestar i la salut augmentarà encara més els
propers anys a causa de la situació demogràfica i es mostra convençut que cal oferir-li
una situació digna. Al seu entendre, cal reforçar les capacitats d’aquesta franja de
població per tal que continuï essent autònoma i pugui continuar amb les activitats del
dia a dia. Subratlla, a més, que és important que no quedi exclosa ni aïllada, per tant
cal abordar el tema de la bretxa digital i incrementar el reforç de les noves
tecnologies als casals de gent gran, dotant-los dels recursos necessaris.
Tot seguit, remarca que la pandèmia ha evidenciat els problemes amb què
s’enfronten aquestes persones: solitud, aïllament social, manca de família o pisos
sense bona accessibilitat o que no compleixen amb les mínimes condicions
d’habitabilitat. Constata que la tecnologia podria ajudar a portar millor la solitud no
volguda a molta gent gran, i a millorar el seu dia a dia.
Així doncs, coincideix que cal reforçar i reformular el model dels 58 casals municipals i
les 33 aules d’informàtica, i que es coordinin i col·laborin amb la resta d’equipaments
municipals o institucions per oferir una àmplia formació i atenció, amb el reforç dels
mitjans tecnològics que es posen a disposició dels usuaris de forma tant presencial
com no presencial, per capacitar la gent gran per poder funcionar de manera
autònoma en cas d’un nou rebrot.
Entén, a més, que l’Ajuntament haurà d’incrementar els recursos econòmics destinats
a aquests equipaments, i que caldrà evitar la reducció del nombre de casals durant la
temporada estival. Al seu entendre, enguany s’ha de reforçar més que mai l’oferta
complementària per poder donar servei a aquestes persones.
Reitera, doncs, el vot favorable del seu grup.
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La Sra. PARERA anuncia que el seu grup també donarà suport a la proposta, que en
opinió seva està molt vinculada a la proposta següent del Grup de Junts per
Catalunya. Opina que és important reformular tots els espais per a la gent gran
(casals, residències, centres de dia, etc.) arran de la lliçó apresa durant l’estat
d’alarma. Creu, però, que les
mesures s’han de prendre ja durant el mes d’agost, perquè al setembre ja fan tard.
Recorda que la gent gran ha estat aïllada i confinada, amb por, perquè era un
col·lectiu molt sensible al virus, per tant ara que al període estival hi ha una certa
baixada en el contagi, amb notícies més encoratjadores, caldria aprofitar perquè
aquestes persones es puguin recuperar emocionalment i psicològica, en previsió del
que pugui passar a l’octubre.
Destaca, també, que cal dotar tots els espais per a la gent gran de mesures de
seguretat, tant per a usuaris com per a treballadors, i de la connexió digital adequada
per tal d’evitar tant d’aïllament i solitud. Reitera, per tant, el seu suport a la proposta.
El Sr. RIERA constata que la Sra. Benedí, en la part expositiva de la proposició, ha
plantejat diverses preguntes que a parer seu estan una mica fora de l’abast de la
proposta, per tant li demana que les passi al Govern per escrit en les preguntes de
control, tal com està establert, o, en tot cas, a comentar-les en un altre moment.
Respecte a la proposició, agraeix al grup proposant l’acceptació de les transaccions
impulsades pel Govern.
En opinió seva, la proposició de fet té tres aspectes clau. Primer, la qüestió de model;
segon, la nova normalitat; i tercer, l’adaptació tecnològica.
Respecte al model, recorda a la comissió que el model de promoció, gestió i treball
dels espais destinats a la gent gran és un model dinàmic, obert i d’èxit, tot i
reconèixer que és de molt lenta implementació i que, per tant, no està al 100%
implementat en tots els casals. Subratlla que és un model molt basat en les
comissions de treball, que implica els usuaris en la gestió, i a parer seu és un model
d’èxit que no només cal preservar, sinó enfortir, raó per la qual van tramitar la
transacció.
Pel que fa a la nova normalitat, es mostra convençut que és feina del Govern crear
seguretats en tots els àmbits de la vida, cosa que requereix també crear un marc de
confiança en el servei públic, l’equipament, etc. En aquest sentit, explica que
l’emergència i l’adaptació a la nova normalitat s’han gestionat de manera
centralitzada des de l’oficina tècnica de seguiment per al desconfinament dels
equipaments, i ha establert com a mesures l’ús de mascaretes, la distància física, la
higiene de mans, les mampares, el control del nombre d’usuaris màxim, etc.
Per acabar, fa referència a l’adaptació de les persones grans a les TIC, que explica que
és una estratègia de llarg recorregut a l’Ajuntament, que ja ha acompanyat diversos
governs anteriors. De fet, insinua que el fet de parlar de noves tecnologies ja
comença a ser un eufemisme, perquè fa anys de la primera connexió a Internet. En
tot cas, al seu entendre, el nivell d’alfabetització digital que han demostrat les
persones grans durant la pandèmia ha estat alt, fet que no vol dir que ara es pugui
abaixar la guàrdia. Al contrari, opina que és una de les estratègies que cal enfortir,
regenerar i renovar, a més de posar dispositius a disposició i oferir formació, tallers,
etc. Per tot això, els grups del Govern també voten favorablement la proposició.
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La Sra. BENEDÍ agraeix el suport de tots els grups del consistori, però remarca que les
preguntes que el regidor li demanava per escrit ja anaven implícites amb la
proposició, que demanava és que es dotés els casals de tot el necessari per a la seva
obertura al setembre, cosa que té a veure amb la dotació de recursos.
Insisteix a demanar com es farà el seguiment de contactes, tenint en compte que en
molts casals i espais només hi ha una persona a recepció, cosa que ho complica. S’avé
a presentar les preguntes per escrit, per tal que respongui al seu grup i a tota la resta,
però insisteix que estan relacionades totes amb la dotació de recursos.
Constata que les circumstàncies viscudes han comportat uns aprenentatges que cal
implementar, i avisa que el termini per fer-ho és d’un mes i mig. A parer seu és
indispensable.
Reconeix que moltes persones grans han fet un mestratge en noves tecnologies en
poc temps, però subratlla que moltes d’altres no l’han fet, per això en la intervenció
anterior ha fet la separació entre dos grups. Assegura que, per sort, les persones
grans són diverses, com la resta de la societat, i que l’Administració ha de poder
arribar a totes aquestes persones i donar-los aquestes eines perquè puguin ser molt
més autònomes.
Finalment, reclama resposta pel que fa a la manera com es pensa acostar els Serveis
Socials als casals de gent gran perquè puguin accedir a tots aquells recursos
necessaris per fer front, si és el cas, a una nova situació de crisi a la tardor.
La Sra. PARERA fa un apunt relacionat tant amb aquesta proposició com amb la
següent del Grup de Junts per Catalunya, a la qual també donarà suport. Exposa que
es tracta de dues proposicions en relació amb la gent gran presentades per dos grups
que estan al Govern de la Generalitat i que han tingut una gestió bastant nefasta en el
tema de les residències i de la gent gran, per tant els demana reflexió, atès que al
Parlament ja s’ha creat una comissió d’investigació amb relació a la gestió n’han fet.
El Sr. RIERA agraeix al Grup d’ERC que s’avingui a presentar les preguntes per escrit i
tot seguit ratifica que la gent gran és plural, tal com ja ha constatat en diverses
ocasions, i que cal posar en valor aquest estadi vital. Per això considera molt
important aprofundir en l’oferta de l’estratègia digital per fer arribar al màxim de gent
aquesta tecnologia i generar confiança mitjançant la creació seguretats, cosa que
implica respondre amb rapidesa, solidesa i contundència al risc de contagi del virus.
Reitera de nou el vot favorable del Govern.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
7. –

(M1923/1015) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern
municipal a: Impulsar un Pla d’atenció per a la gent gran de la ciutat que viu de
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manera autònoma que es posi en funcionament el mes de setembre de l’any 2020,
amb l’objectiu de combatre la solitud i l’aïllament i millori les seves capacitats
comunicatives i qualitat de vida, i que inclogui: - Potenciar els cursos que actualment
l’Ajuntament ofereix a les persones grans de Tecnologies de la Informació i
Comunicació en alguns districtes, que s’han vist interromputs per la crisi sanitària, i
estendre’ls a tots els barris de la ciutat de Barcelona. Aquesta formació es
imprescindible per reduir l’escletxa digital i augmentar les competències en la
utilització dels dispositius mòbils i tauletes per poder-se comunicar i fer tràmits
(trucades, videotrucades i videoconferències, compres, recerca d’informació i
gestions diverses). - Oferir tallers que permetin identificar, gestionar i expressar les
emocions sorgides durant el confinament i la pandèmia i dotar a les persones d’eines
per a gestionar-les. - Tots aquells altres aspectes que es consideri oportú per tal de
difondre consells i suggeriments encaminats a millorar la qualitat de vida de les
persones grans durant un possible nou període de confinament. - Les activitats
hauran de comptar amb una àmplia difusió que haurà d’incloure, a banda dels casals i
espais de gent gran que estiguin en funcionament en aquell moment, els centres
d’atenció primària, mercats municipals i la xarxa radars, així com altres espais que es
considerin pertinents. Caldrà potenciar la possibilitat de realitzar aquestes activitats
en espais a l’aire lliure, aprofitant que el clima ho permet en aquesta època de l’any,
com poden ser els parcs i altres equipaments que permetin garantir una distància de
seguretat adequada.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1015) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports aprova: ampliar el
Pla d’atenció per a la gent gran de la ciutat que viu de manera autònoma que es
posi en funcionament el mes de setembre de l’any 2020, amb l’objectiu de
combatre la solitud i l’aïllament i millori les seves capacitats comunicatives i
qualitat de vida, i que inclogui: ·Potenciar els cursos que actualment
l’Ajuntament ofereix a les persones grans de Tecnologies de la Informació i
Comunicació en alguns districtes, que s’han vist interromputs per la crisi
sanitària, i estendre’ls a tots els barris de la ciutat de Barcelona. Aquesta
formació es imprescindible per reduir l’escletxa digital i augmentar les
competències en la utilització dels dispositius mòbils i tauletes per poder-se
comunicar i fer tràmits (trucades, videotrucades i videoconferències, compres,
recerca d’informació i gestions diverses). Oferir tallers que permetin identificar,
gestionar i expressar les emocions sorgides durant el confinament i la pandèmia
i dotar a les persones d’eines per a gestionar-les. Tots aquells altres aspectes
que es consideri oportú per tal de difondre consells i suggeriments encaminats a
millorar la qualitat de vida de les persones grans durant un possible nou període
de confinament. Les activitats hauran de comptar amb una àmplia difusió que
haurà d’incloure, a banda dels casals i espais de gent gran que estiguin en
funcionament en aquell moment, els centres d’atenció primària, mercats
municipals i la xarxa radars, així com altres espais que es considerin pertinents.
Caldrà potenciar la possibilitat de realitzar aquestes activitats en espais a l’aire
lliure, aprofitant que el clima ho permet en aquesta època de l’any, com poden
ser els parcs i altres equipaments que permetin garantir una distància de
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seguretat adequada.
La Sra. MUNTÉ recorda que en el punt anterior ja s’han donat xifres sobre el nombre
de persones grans que viuen soles, però remarca que hi ha districtes amb un major
índex de gent gran vivint sola, com ara l’Eixample o Sant Martí. Subratlla, també, que
com a col·lectiu de risc és el grup de població que probablement pitjor ho ha passat:
van ser els primers a confinar-se i els darrers a desconfinar-se. Creu que,
encertadament, se’ls ha volgut protegir, però aquest llarg confinament els ha passat
factura de manera molt diversa en funció de l’estat de salut, l’entorn i la capacitat de
comunicar-se amb familiars i amics, entre d’altres factors. En concret, però, vol parlar
de les persones que viuen a casa amb diferents graus d’autonomia i potser algunes
hores d’atenció domiciliària, que abans de la pandèmia podien anar a passejar, a
comprar, al metge, a un casal, a un centre cívic, i que cultivaven relacions socials amb
amics i familiars.
Com s’ha dit abans, creu que és bo extreure aprenentatges i conclusions del que s’ha
viscut i, per tant, cal tenir clar allà on s’ha fallat i on es pot reforçar l’atenció per
millorar la qualitat de vida de les persones grans que viuen soles. Per això el seu grup
presenta aquesta proposició, per intentar minimitzar els efectes de l’aïllament social i
emocional que han pogut patir, gens fàcil de gestionar, i es mostra convençuda que
per parlar d’envelliment actiu, cal posar a disposició totes les eines que estiguin a
l’abast del Govern municipal i de les seves competències per potenciar la qualitat de
vida de les persones que van envellint.
Explica que han pogut fer una transacció amb el Govern, i agraeix la predisposició del
regidor Riera a acceptar aquesta iniciativa, que consisteix a ampliar el pla d’atenció
per a la gent gran que viu de manera autònoma de cara al setembre del 2020, amb
l’objectiu de combatre’n la solitud i l’aïllament. Fa èmfasi en el fet que aquesta és una
qüestió molt important per al seu grup, en la qual han insistit altres vegades, per
exemple amb un prec que van portar al Plenari per combatre la solitud no volguda
que afecta moltes persones grans.
Tot seguit, concreta el que demanen: que es potenciïn els cursos que l’Ajuntament
ofereix actualment en matèria de TIC i que s’estenguin a tots els barris per reduir la
fractura digital i augmentar les competències de la gent gran a fi que els sigui més
fàcil fer tot un seguit de tràmits de recerca d’informació, videotrucades,
videoconferències, etc. Explica, en tot cas, que ja hi ha cursos per a majors de 55 anys
per a la capacitació en l’ús de dispositius mòbils a diverses biblioteques de les Corts,
Vila Olímpica, Poblenou, Horta i la Nova Esquerra de l’Eixample, i que també hi ha
aules d’informàtica als casals municipals. Això no obstant, demanen que també
s’ofereixin tallers que permetin identificar, gestionar i expressar les emocions que han
sorgit durant el confinament i dotar les persones grans d’eines per gestionar-les, i
també per difondre consells o suggeriments adreçats a millorar la qualitat de vida de
les persones.
Finalment, recalca que caldrà publicitar aquests cursos perquè puguin arribar a
tothom: als mercats municipals, al projecte Radars o fins i tot posant avisos a les
escales, com es fa amb altres temes.
Demana, per tant, el suport de tots els grups.
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La Sra. BENEDÍ celebra que el seu grup i el de Junts per Catalunya hagin coincidit a
portar a la comissió iniciatives adreçades a l’atenció i la cura a les persones grans. No
només perquè ha estat un dels col·lectius més afectats per la crisi de la COVID-19,
tant des del punt de vista sanitari com emocional, sinó perquè aquests efectes
provoquen molt desgast i patiment a les persones, especialment a la gent gran.
Especifica que el seu grup ha posat l’accent en la reobertura dels casals i espais de
gent gran, perquè puguin reprendre les seves activitats al setembre, ja sigui de forma
presencial, amb tots els protocols i mesures de seguretat i higiene imprescindibles, o
en format telemàtic, amb totes les eines i els recursos necessaris si la situació
sanitària en limita o n’impedeix l’obertura. Si aquest últim fos el cas, creu que la ciutat
no es pot permetre que les persones grans es tornin a trobar isolades, angoixades,
sense poder-se comunicar o sense saber on o a qui demanar suport. Per tant,
coincideix que cal potenciar l’oferta formativa per a les persones grans en noves
tecnologies per evitar l’aïllament i la sensació de solitud, i fer-ne un gran esforç de
difusió.
En aquest sentit, demana si el Govern ha pensat en una campanya informativa
adreçada a les persones grans on se’ls expliqui quins són els serveis sociosanitaris als
quals poden accedir i com fer-ho. Com deia la regidora Munté, es podria fer posantho a les escales, o bé fent una bustiada. Al seu parer, cal explorar totes les
possibilitats.
Expressa la convicció que l’Administració municipal té el deure de garantir als veïns i
veïnes més grans totes les eines i condicions que puguin facilitar una major
autonomia i qualitat de vida, perquè en previsió de possibles rebrots o situacions
semblants puguin fer la seva vida autònomament de manera lliure i amb tots els
drets. Per tant, donaran suport a la proposició.
La Sra. BARCELÓ exposa que a Barcelona el 21,6% de la població és major de 65 anys
i, d’aquesta, més del 60% són dones. A més, tres de cada deu persones majors de 75
anys viuen soles. És per això que el seu grup comparteix tant aquesta proposta com
l’anterior, que tenen com a objectiu lluitar contra la solitud no desitjada. En aquest
sentit, opina que és clau potenciar tots els recursos per fomentar l’autonomia i lluitar
contra l’aïllament. Insisteix que el col·lectiu de persones grans és un dels que més ha
patit i pateix les conseqüències de la pandèmia, per tant creu que cal un treball
conjunt entre totes les administracions públiques. Recorda, però, que algunes
administracions públiques no han fet la feina que havien de fer, per tant insta la
Generalitat a fer la seva feina i a ser corresponsable, i també a l’Ajuntament de
Barcelona, que a parer seu no està fent els deures en el marc del replantejament del
model d’atenció a la gent gran, ja que té paralitzades algunes mesures orientades a
lluitar contra la solitud de la gent gran, com ara els programes Radars i Vincles. Dit
això, demana al regidor en quin estat es troba el projecte Radars, ja que l’última
informació que en tenen els grups municipals és antiga. Concretament se’ls va
informar que el programa estava actiu en 35 barris i que el 2019 arribaria a 59, lluny
de la totalitat dels 73 barris que el Grup Municipal de Ciutadans consideraria ideal.
Manifesta que tampoc tenen dades del projecte Vincles des del desembre de 2018,
moment en què arribava a 1.000 usuaris de tota la ciutat, un percentatge massa petit.
Reclama, doncs, saber quins són els objectius del Govern en relació amb aquests dos
projectes.
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Clou mostrant la convicció que és important donar suport i reforçar totes les xarxes
de suport, tant tecnològiques com de mercats, farmàcies o CAP, que han fet una feina
extraordinària durant la pandèmia.
Per tot plegat, donaran suport a la proposició.
El Sr. RAMÍREZ constata que és una proposta encaminada a abordar un problema que
ja han comentat anteriorment: la solitud que ha patit la gent gran, un dels col·lectius
més colpejats per la crisi sanitària. I no només la solitud de la gent que viu sola, sinó
també la de la que està acompanyada però que no ha estat ben atesa. Remarca,
també, el maltractament que han rebut algunes d’aquestes persones, ja que durant el
confinament no només es van incrementar els casos de violència de gènere, sinó
també la que pateixen les persones grans, que es van duplicar: de 52 casos detectats
des de mitjan febrer fins a l’inici del confinament a 112 casos reportats durant l’estat
d’alarma. La gestió de residències, a més, ha posat de manifest la insuficient dotació
de mesures de protecció en els centres residencials i la manca de proves de
diagnòstic per tal de prendre decisions basades en l’evidència.
Anuncia, per tant, que el seu grup donarà suport a totes aquelles iniciatives que
suposin una millora en la qualitat de vida de les persones grans. De fet, recorda que el
seu grup, a la comissió d’abril, ja van demanar implementar a les residències de gent
gran tots els mitjans tecnològics a l’abast de l’Ajuntament per facilitar la comunicació
entre els residents i els seus familiars i que, com a mesura pilot per a un futur
protocol d’actuació, s’evitessin les situacions de solitud i aïllament.
D’altra banda, subratlla que la situació viscuda a les residències ha posat de manifest
la deshumanització que ha patit la gent gran en els darrers moments de la seva vida, i
també l’afectació psicològica que ha tingut en aquelles persones que han pogut
superar la mort. En aquest sentit, comenta que és un tema que han debatut sovint,
també amb el regidor, i constata que cal fer un debat prou ampli per mirar de canviar
el model existent de gestió de les residències de gent gran.
Coincideix que l’alfabetització digital i el coneixement de les xarxes socials i l’accés a
Internet eviten l’aïllament social, la solitud i el deteriorament cognitiu, i també
afavoreixen la relació intergeneracional, que qualifica de molt important. En tot cas,
constata també que la bretxa digital deixa enrere una gran part d’aquestes persones
més vulnerables, les més grans de 65 anys, que tenen menys habilitats per aprofitar
les oportunitats que ofereix la transformació digital. Per això, el seu grup sempre
donarà suport a les iniciatives que comportin una millora en l’accés als cursos de
formació de TIC per a la gent gran, així com als tallers que millorin la seva qualitat de
vida i el seu coneixement. I, per tant, també donarà suport a aquesta proposició.
La Sra. PARERA anuncia també el vot favorable del seu grup i, com en l’anterior
proposició, insta a no deixar-ho per setembre i a començar a treballar-ho ja, perquè la
formació de la gent gran en la digitalització i l’ús de noves tecnologies té el seu ritme.
En tot cas, la considera una bona mesura, perquè és important que la gent gran
estigui connectada i tingui les eines i els coneixements per poder-se connectar i evitar
la solitud. Admet que no és un contacte directe, però almenys és un contacte visual
amb persones que estimen que els pot fer més fàcil un possible aïllament en cas de
rebrot.
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Ho considera també bàsic de cara a poder-se connectar amb l’Administració. En
aquest sentit, recorda que és gent que sovint necessita atenció de Serveis Socials i
saber quins ajuts té dret a rebre, uns tràmits en línia que solen funcionar a través
d’un certificat digital. El fet de poder fer tràmits telemàticament, diu, ajudaria a evitar
contactes i aglomeracions que puguin posar en risc la seva salut. Per tant, creu que és
una eina indispensable a l’hora de facilitar-los la vida.
Per tot plegat, reitera el vot favorable del seu grup.
El Sr. RIERA anuncia que respondrà a la proposició conjuntament amb la
comissionada, la Sra. Sonia Fuertes.
En primer lloc, avança el vot favorable del Govern i agraeix la bona entesa amb la
regidora Munté per facilitar la transacció. A continuació, confirma a la Sra. Benedí que
hi haurà una campanya de comunicació. Subratlla que l’atenció a les persones grans
és una de les polítiques de fons, claus i estratègiques, de l’Ajuntament de Barcelona i
especifica que actualment hi ha dos grans plans en funcionament per a les persones
grans: l’Estratègia sobre el canvi demogràfic i l’envelliment 2018-2030 i la mesura del
Govern per a la promoció de les persones grans a la ciutat de Barcelona 2017-2028.
Reconeix que la situació de la COVID-19 ha comportat un augment del sentiment de
soledat i de les necessitats de suport emocional, però considera que l’Ajuntament ja
hi està donant resposta. En concret, està fent els treballs preliminars per començar a
construir una estratègia contra la soledat no volguda. Pel que fa a la qüestió de suport
emocional, anuncia que en parlarà la comissionada Sonia Fuertes.
La Sra. FUERTES, abans de tot, excusa l’absència de la regidora de Salut, Envelliment i
Cures, Gemma Tarafa, que no ha pogut assistir. És per això que fa ella les
explicacions.
Tal com havia avançat el Sr. Riera, explica que Barcelona compta amb diverses
iniciatives i estratègies pensades perquè Barcelona sigui una ciutat que acompanya i
es preocupa pel procés d’envelliment. Manifesta que la ciutat té un model específic
d’atenció a les persones grans que permet que puguin viure, en la mesura possible,
de manera més autònoma, en un context en què cada cop més la gent gran vol viure
al seu domicili durant el procés d’envelliment. L’Ajuntament, per tant, ha desplegat
projectes innovadors per garantir que aquest fet sigui possible, per exemple el servei
de teleassistència, que arriba a gairebé 100.000 llars; el servei d’atenció domiciliària,
que atén persones de grau 1 i també amb certa dosi d’autonomia, i els habitatges
amb serveis, un model propi que permet l’acompanyament de la gent gran a la seva
llar.
Qualifica d’essencials tots aquests serveis a l’hora d’atendre les persones grans i
explica que el Govern treballa perquè la gent gran estigui més arrelada a la vida de
barri i comunitària, avançant en un nou model de SAD. Tanmateix, també és
important tenir present com es poden desplegar estratègies de suport i mesures
extraordinàries des del vessant emocional, molt especialment per atendre la situació
generada per la COVID-19. Al seu entendre, cal tenir present que és un col·lectiu que
ha patit amb més pors i angoixes tota la situació, atesa la seva vulnerabilitat, i avança
que ara caldrà acompanyar-lo amb recursos en l’àmbit de la salut mental i emocional,
ja sigui mitjançant trucades a les llars amb persones majors de 75 anys per saber com
estan vivint la situació ―com s’assenyalava al programa Radars― i perquè no se
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soles, o bé fent una campanya específica de teleassistència per simplificar els
processos de donada d’alta del servei.
Com a reflexió final, insta a posar la mirada en la importància de les cures. Assegura
que un pla d’atenció a les persones grans autònomes no ha de deslligar-se d’aquesta
dimensió i que s’ha de poder fer de Barcelona una ciutat cuidadora per tal que la gent
gran pugui allargar més la seva autonomia. Per això el Govern treballa en projectes
que ajudin a promoure la proximitat i l’organització dels serveis des de l’acció
comunitària.
Per tot plegat, es mostra molt d’acord a continuar reforçant i aprofundint tota mena
d’actuacions.
La Sra. MUNTÉ agraeix el suport de tots els grups i del Govern. Creu que és molt
positiu que existeixi un ampli consens, que ja s’ha visualitzat en l’anterior proposició,
pel que fa al benestar emocional de la gent gran, i que es pugui avançar per millorar
la seva competència digital, que afavoreix la seva autonomia i millora la seva qualitat
de vida.
Es mostra convençuda que la iniciativa serà molt ben rebuda, i espera que
s’implementi com més aviat millor. Coincideix amb la Sra. Parera que no cal esperar al
setembre i espera que es pugui planificar i difondre per tal que sigui útil a les
persones grans per sentir-se més a prop, més ben comunicades i amb un millor
benestar emocional.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
8. –

(M1923/1025) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern
Municipal presenti en el termini de 3 mesos, les seves mesures concretes per la
Reforma dels Serveis Socials en les que s’inclogui: - Reduir les llistes d’espera, amb un
compromís d’atenció a les persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i
que els posteriors seguiments s’ajustin a les necessitats reals dels usuaris. Que el
ciutadà no tingui que trucar diverses vegades o parlar amb diferents interlocutors fins
que l’atén la persona correcta. Per exemple crear un front Office però que doni
resposta i realitzi les accions concretes. - Impulsar des del Govern Municipal coordinat
amb la Generalitat de Catalunya una única porta d’entrada única al sistema de serveis
socials, i acceptar que qualsevol informe i recomanació dels professionals acreditats
en les entitats socials o en d’altres sistemes de benestar com assistència sanitària o
ensenyament tenen la mateixa validesa tècnica que un informe del Serveis Bàsics
d’Atenció Social: (SBAS). - Garantir un sistema d’horaris per als professionals i usuaris
dels Serveis Socials d’ampli ventall que faciliti l’atenció a les persones, el treball
comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta de tipologia
de Serveis Socials Bàsics, i els serveis socials especialitzats i enviar aquesta Guia als
ciutadans de Barcelona. - Trimestralment presentar als Grups Municipals el número
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de persones ateses, el motiu de l’atenció, l’estat de la resolució del problema, així
com les queixes i reclamacions que es presenten.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1025) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el
Govern Municipal presenti en el termini de 3 mesos, les seves mesures
concretes per la Reforma dels Serveis Socials en les que s’inclogui: - Reduir les
llistes d’espera, amb un compromís d’atenció a les persones en la mateixa
setmana que es rep la demanda i que els posteriors seguiments s’ajustin a les
necessitats reals dels usuaris. Que el ciutadà no tingui que trucar diverses
vegades o parlar amb diferents interlocutors fins que l’atén la persona correcta.
Per exemple crear un front Office però que doni resposta i realitzi les accions
concretes. - Impulsar des del Govern Municipal coordinat amb la Generalitat de
Catalunya una única porta d’entrada única al sistema de serveis socials, i
acceptar que qualsevol informe i recomanació dels professionals acreditats en
les entitats socials o en d’altres sistemes de benestar com assistència sanitària o
ensenyament tenen la mateixa validesa tècnica que un informe del Serveis
Bàsics d’Atenció Social: (SBAS). - Garantir un sistema d’horaris per als
professionals i usuaris dels Serveis Socials d’ampli ventall que faciliti l’atenció a
les persones, el treball comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament
els SBAS i la resta de tipologia de Serveis Socials Bàsics, i els serveis socials
especialitzats i garantir que aquesta informació arribi als ciutadans. Semestralment presentar als Grups Municipals en el Consell Rector de l’IMSS el
número de persones ateses, el motiu de l’atenció, l’estat de la resolució del
problema, així com les queixes i reclamacions que es presenten.
La Sra. BARCELÓ agraeix la transacció a la qual han arribat amb el Govern municipal,
així com la feina feta pels professionals dels Serveis Socials durant la pandèmia, i
també la dels voluntaris, a qui es va demanar la col·laboració a causa de la manca de
recursos de Serveis Socials. Destaca, doncs, la gran entrega i el gran treball dels
voluntaris.
Tot seguit exposa que, segons l’IMSS, l’any 2018 es van atendre als Serveis Socials de
Barcelona unes 84.000 persones, amb un temps mitjà d’espera de 20,13 dies, mentre
que l’any 2019 se’n van atendre unes 79.575, amb un temps mitjà d’espera de 18,3
dies. Constata, per tant, que les llistes d’espera no es redueixen, ja que el període
d’espera es continua mantenint en uns 20 dies.
Afegeix, a més, que durant la pandèmia han augmentat un 20% les persones que
anaven per primera vegada als Serveis Socials o feia més d’un any que no hi anaven.
Per tant, opina que ara més que mai és important reforçar els Serveis Socials de la
ciutat per evitar-ne el col·lapse i poder donar cobertura a les necessitats de la gent.
Recorda que ja fa dos plenaris el seu grup va demanar aquest reforç de la plantilla de
professionals dels Serveis Socials. Insisteix que no és la primera vegada que el seu
grup municipal presenta aquesta proposta i demana el compromís del Govern per
portar-la a terme, ja que tot i la posada en marxa l’anterior legislatura del programa
Impulsem, no es va aconseguir fer baixar la llista d’espera.

CCM 7/20 DSocials

46/77

Per tant, davant d’això, demana al Govern municipal que presenti en el termini de
tres mesos les mesures concretes per reforçar aquests serveis amb l’objectiu de
reduir les llistes d’espera i que l’atenció tingui lloc durant la primera setmana. Es
mostra convençuda que quan una persona té un problema, ha de tenir facilitats i no
cues ni llistes d’espera. Remarca que també cal reformular el model d’atenció
telefònica per poder derivar de manera precisa i adient les trucades que es reben.
D’altra banda, demana també impulsar des del Govern municipal, coordinant-se amb
la Generalitat, una única porta d’entrada al sistema de Serveis Socials per agilitzar els
tràmits burocràtics. I també garantir un sistema d’horaris ampliat. A parer seu, no pot
ser que el juliol i l’agost es tanquin els Serveis Socials a la tarda. Insisteix que, davant
l’emergència sanitària i la crisi social i econòmica, no es poden retallar horaris, sinó
que s’han d’ampliar, i torna a fer referència als problemes amb l’atenció telefònica,
que requereixen la modificació del front office.
Com a darrer punt demanen també que s’ordenin més clarament els serveis bàsics
d’atenció social, que aquesta informació arribi al conjunt de veïns de Barcelona i que,
semestralment, dins del Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials, es
presenti als grups municipals el nombre de persones ateses, el motiu d’atenció, l’estat
de resolució del problema i si hi ha algun tipus de queixa.
La Sra. BENEDÍ recorda que tampoc no és la primera vegada que el seu grup alerta
que l’important augment de visites i requeriments d’assistència rebuts arran de la
crisi de la COVID-19 ha desbordat uns centres de Serveis Socials que ja anaven
sobrecarregats abans del coronavirus. Aquesta crisi sobrevinguda, doncs, ha fet
aflorar un problema preexistent que en opinió seva cal entomar amb urgència.
Subratlla que també en anteriors ocasions el seu grup ha proposat reforçar els
centres de Serveis Socials i incrementar-ne el nombre d’oficines tant als districtes
amb més afluència d’usuaris com en aquells als quals per la seva major dimensió
resulta més difícil desplaçar-s’hi, i ampliar el servei d’atenció telefònica, perquè està
col·lapsat. Remarca que també han insistit en la necessitat, que ja és urgència, de fer
una decidida campanya de comunicació que faci arribar a totes les llars la informació
dels centres de Serveis Socials i altres recursos a l’abast dels veïns. Recorda que el
Govern sempre diu que hi està d’acord i que hi està treballant, però en opinió seva fa
tard, tal com ho demostra el fet que hi havia molta gent durant la pandèmia que no
sabia on s’havia d’adreçar.
Manifesta que el Grup d’ERC sempre s’ha mostrat partidari del treball coordinat entre
administracions per tal de poder treballar en benefici de la ciutadania garantint un
bon servei des de la proximitat, amb agilitat i sense atabalar la ciutadania amb tràmits
burocràtics, sobretot en situacions de vulnerabilitat tan dures.
Expressa la convicció que també és la voluntat de l’Ajuntament que hi hagi
coordinació amb altres administracions, amb la Generalitat en concret, com també li
consta que des del Departament hi ha aquesta voluntat. De la mateixa manera, pensa
que seria bo que el Govern de l’Estat també mostrés voluntat de col·laborar, tal com
demana la Generalitat, pel que fa a la gestió de l’ingrés mínim vital i l’afectació sobre
la renda garantida de ciutadania, ja que en funció de com es facin les coses pot haverhi ensurts en el cas de persones que vegin molt incrementada la seva renda i després
hagin de fer uns retorns molt poc desitjables.
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En definitiva, recorda que el primer compromís i responsabilitat de l’Ajuntament és
amb la ciutadania de Barcelona, les persones, la seva cura, el seu benestar i els seus
drets. Per tant, insta a apostar fort pels Serveis Socials i a reforçar-ne la capacitat,
comunicació i accessibilitat. Assegura que és el moment de fer-ho i que ja no es pot
ajornar més, perquè els barcelonins i les barcelonines ho necessiten.
Clou expressant el vot a favor del seu grup.
La Sra. MUNTÉ avança el vot favorable a la proposició i recorda que el seu grup ja ha
anat alertant en darreres comissions de l’augment de visites als centres de Serveis
Socials per part de persones que no hi havien estat mai ateses o que ho havien estat
puntualment en altres etapes de crisi. De la mateixa manera, han fet molt d’èmfasi en
la infància, justament per poder lluitar contra la pobresa infantil mitjançant la
sol·licitud d’una nova renda d’infància més adequada a la realitat, amb nous barems,
per evitar que les famílies amb infants a càrrec caiguin en una pobresa severa i
cronificada.
Constata que les mesures que proposa el Grup de Ciutadans ja havien estat recollides
en el projecte Impulsem, que segons el Govern el mandat passat havia de
revolucionar els Serveis Socials. Recorda que en aquest procés, que va concloure l’any
2017, els professionals van fer-hi més de 975 aportacions i propostes, posant de
manifest el gran capital que suposen els treballadors socials, la seva enorme capacitat
d’autoanàlisi i el seu rol com a agent actiu de canvis necessaris en l’estructura dels
Serveis Socials. S’afegeix, per tant, a les paraules de reconeixement i valoració de la
seva feina, en especial ara que han estat al peu del canó durant tota la pandèmia i ho
continuaran estant, perquè les repercussions econòmiques i socials seran dures.
Així doncs, la seva crítica no va adreçada als treballadors, sinó a les decisions
polítiques no encertades que s’han impulsat. Recorda que encara tenen els mateixos
debats que abans de fer el procés participatiu: llistes d’espera, manca de coordinació,
priorització del treball comunitari, replantejament del sistema d’horaris... Així doncs,
es pregunta de què va servir tot aquell procés anomenat projecte Kairos per agilitzar
la burocràcia i millorar la coordinació entre Govern municipal i entitats socials. Vol
saber quina implementació està tenint, ja que va ser una important inversió tant
econòmica com d’esforç per part dels professionals, i creu que també seria pertinent
poder disposar de les dades per districtes semestralment al Consell Rector de
l’Institut Municipal de Serveis Socials. Acaba reiterant el vot favorable del seu grup.
El Sr. RAMÍREZ creu que la proposició del Grup de Ciutadans posa sobre la taula un
tema que s’ha debatut en anteriors mandats: la reforma de Serveis Socials per
millorar i garantir el servei, donar resposta a les diferents peticions de la ciutadania i
solucionar el tema de les llistes d’espera i la manca de coordinació.
Informa que des del 2015 s’han reduït les llistes d’espera de 50 dies fins als 31,39 de
l’any 2017 i els més de 20 actuals. Admet que les xifres van millorant, però no prou, i
alerta amb la crisi del coronavirus el pitjor encara ha d’arribar i que afectarà sobretot
les persones més vulnerables: gent gran, infants i persones que es troben al llindar de
la pobresa, inclosos els joves i els qui han perdut la feina a causa de la pandèmia.
Recorda que hi ha més de 700.000 treballadors afectats pels ERTO a Catalunya, molts
dels quals encara no han cobrat la prestació, amb una pèrdua d’afiliats a la Seguretat
Social i un total de 92.735 aturats el mes de juny a Barcelona, xifra que representa un
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increment de més de 2.200 persones respecte al mes de maig. Assegura que aquesta
situació col·locarà moltes famílies vulnerables en una situació desesperada a la qual
caldrà fer front i donar resposta des de les administracions.
Per això entén que cal de forma urgent una reforma dels Serveis Socials, a més d’un
pla vinculat a l’ocupació, per protegir les persones més vulnerables, ja que els
ajuntaments són l’Administració més propera a la ciutadania.
El seu grup opina que l’Ajuntament ha de fer una diagnosi de la situació actual dels
Serveis Socials per tal d’arribar a un consens i un acord base en el qual intervinguin els
principals actors socials i polítics i que permeti la reforma integral del sistema, que
inclogui l’increment de personal efectiu de plantilla, no només en la substitució, i una
reorganització de l’atenció.
D’altra banda, manifesta que els serveis socials que es presten han de ser de qualitat i
que les persones usuàries no poden topar constantment amb problemes de
burocràcia que dificulten el seu accés als serveis. Reclama, doncs, serveis més
propers, amb un tracte més directe amb l’usuari, una atenció personalitzada i
coordinació entre els diferents sistemes (sanitari, ocupació i serveis socials).
Recorda que el seu grup sempre ha defensat la necessitat d’una Administració àgil,
que redueixi tràmits duplicats, i la creació de l’expedient únic electrònic que permeti
consultar en línia tots els expedients, així com la implementació efectiva de la
finestreta única que faciliti la coordinació i el compartiment de bases de dades entre
les diferents administracions i àrees implicades. Assegura que les administracions
implicades, Ajuntament i Generalitat, han de ser corresponsables i exigents a la
vegada tant en el finançament com en el control de les accions de millora de Serveis
Socials, i ―reitera― han de funcionar sota el paraigües d’una finestreta única.
Clou mostrant el seu acord amb la proposició, que posa de manifest un problema que
l’Ajuntament arrossega des de fa molts anys i que cal millorar per garantir el servei.
La Sra. PARERA informa que el seu grup també donarà suport a la proposició, que
entén molt necessària. Afegeix, però, que per donar-hi resposta cal tenir una
radiografia molt clara i actualitzada de la situació actual. Recorda que els Serveis
Socials, com els serveis sanitaris, han estat en primera línia i estan tocats, amb moltes
baixes per malaltia i psicològiques, perquè l’impacte emocional ha sigut molt dur i
difícil de gestionar. Assegura que el personal necessita vacances i que hi hagi un relleu
per si es mantenen les baixes o hi ha gent que necessita ampliar les vacances una
mica, ja que si la situació es torna a complicar hauran d’estar a primera línia amb
totes les forces.
Coincideix que cal una bona coordinació, no només entre totes les administracions,
sinó amb les entitats del tercer sector, que estan fent una gran tasca. Recorda que
parlen d’una professió eminentment vocacional i que es nodreix de persones que
normalment fan més hores de les requerides i que s’impliquen emocionalment,
també amb una gran part de voluntariat. Subratlla que Barcelona sempre ha tingut un
esperit de voluntariat i que en aquest àmbit hi ha una xarxa encomiable que serveix
de suport al personal de Serveis Socials. A parer seu, és important que treballin de
forma coordinada, perquè poden ser d’ajut de cara a l’Administració per suplir
determinades mancances o baixes de personal. Insta, doncs, a prendre’s la reforma
amb el rigor que correspon, perquè són serveis que estan a primera línia i són el
primer recurs, la primera veu i la primera cara amiga que troben moltes persones en
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dificultats i, per tant, han d’estar en plena disposició i amb plena capacitat per fer
front a situacions dures. Reitera, doncs, el seu vot favorable.
La Sra. FUERTES avança també el vot favorable del Govern a la proposició i manifesta
que han pogut treballar-ne algunes qüestions. Avisa que és una proposició que
comporta molts temes, però mirarà de respondre’ls tots.
Recorda que la pandèmia de la COVID-19 ha afectat tota la població de Barcelona en
general i de manera molt especial a les persones en situació de vulnerabilitat. Serveis
Socials, conscient de la situació, de seguida va preparar un primer pla de contingència
del 16 de març al 22 de maig, i després un pla de restabliment del servei a partir del
dia 25 de maig, que s’ha anat elaborant i reajustant de manera continuada.
Explica que aquests plans han donat resposta a cada moment d’evolució de la situació
sanitària i social a moltes necessitats que eren noves i moltes persones que
s’adreçaven a Serveis Socials per primer cop. Tot plegat ha comportat un augment de
les càrregues de treball i un nivell d’esforç professional i personal molt important per
part de tots els professionals de Serveis Socials, sobretot en els territoris amb més
alta complexitat.
Destaca que els dos primers mesos d’estat d’alarma es van atendre 34.385 persones,
un 17% de les quals no havien demanat atenció abans o feia més d’un any que no
l’havien requerida. Parla, per tant, de xifres elevades i d’una capacitat de reacció que
va ser ràpida, focalitzada, ordenada i monitoritzada de manera constant.
Afegeix que des del 16 de març, el conjunt dels efectius professionals està operatiu,
tant de manera presencial com mitjançant el teletreball o via dispositiu d’atenció
telefònica. Especifica que del 16 de març al 22 de maig vam comptar amb 9 centres
de Serveis Socials oberts, 20 a partir del 27 de maig i 34 a partir del 22 de juny.
Informa que actualment només resten 6 centres tancats per impossibilitat
d’adaptació de les infraestructures per donar compliment a les mesures de seguretat i
higiene.
Recorda que presencialment les urgències s’han atès des del primer moment, i a
partir del dia 25 de maig també s’atén el torn de valoració, així com totes aquelles
entrevistes que per les característiques de la situació els professionals consideren que
cal atendre en persona. La resta de situacions s’han atès de manera normalitzada per
via telefònica i s’ha treballat telemàticament. Remarca que, amb aquesta organització
enfocada a garantir la cobertura de la demanda d’atenció en tot moment, al juny el
temps mitjà d’espera per a la primera visita es trobava en 3,45 dies, una xifra que a
parer seu cal destacar i que té a veure també amb l’adopció de mitjans telemàtics que
han permès una major flexibilitat i capacitat de resposta.
Amb relació a l’atenció telefònica, explica que els centres de Serveis Socials compten
amb el dispositiu d’atenció telefònica centralitzat des de l’any 2009, que fa les
funcions d’atorgament de cita, comunicació entre usuaris i professionals, i informació
sobre recursos i serveis. Afegeix que el volum d’agents assignats s’hi ha incrementat
un 135,7% en l’estat de contingència (de 14 a 33). Ho qualifica de rellevant, ja que
aquest reforç ha permès una mitjana d’atenció del 85% (trucades ateses sobre
trucades rebudes) i assegura que es continua treballant per reforçar encara més el
servei, tenint en compte que la situació complexa i tensionada dels Serveis Socials i
els serveis d’atenció municipal encara perdura.
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Pel que fa a horaris, exposa que en obertura presencial els centres de Serveis Socials
treballen de 9 h a 14 h, tot i que els professionals també fan gestions, trucades i
atenen usuaris en horaris de tarda. Afegeix que el dispositiu d’atenció telefònica atén
al llarg de tot el dia, de 9 a 14 h i de 16 h a 19 h de dilluns a dijous, i de 9 a 14 h el
divendres. Explica que a finals de juliol esperen poder implantar un sistema de
retrucada per poder retrucar a les persones en lloc de mantenir-les en espera, i que
funcioni de 9 h a 19 h en horari continuat. També s’estan fent gestions perquè aquest
número passi a ser gratuït.
Quant a l’ordenació i difusió de serveis bàsics i especialitzats, informa que es
treballarà un esquema senzill d’ordenació, que possiblement es difondrà a través del
web, tot i que admet que és un aspecte que caldrà treballar de manera compartida.
Assegura que la unificació de processos d’atenció i la creació de sistemes d’atenció de
finestreta única amb la Generalitat és un tema cabdal per al Govern municipal, que hi
esta treballant i insistint perquè la flexibilitat, l’agilitat i la simplificació de processos
són cabdals per arribar de manera clara a la ciutadania i que pugui gaudir dels seus
drets. És un tema que també treballen en el marc del Pla estratègic de Serveis Socials.
Pel que fa al teixit associatiu, exposa que tenen establerts canals de treball en xarxa,
com l’Acord ciutadà, i que han articulat nombroses iniciatives de treball conjunt, ja
que la governança de la ciutat és una governança compartida amb entitats del tercer
sector, tal com s’ha fet palès durant la gestió de la crisi. Per tot plegat, es
comprometen a continuar treballant en aquesta direcció, més necessària que mai,
incidint en la millora de canals, la simplificació de processos i la construcció de noves
metodologies de manera conjunta amb el tercer sector i les altres administracions.
Finalment es compromet també a donar compte de totes aquestes qüestions i de les
diverses dades d’interès que se’ls demanen en el Consell Rector de l’IMSS de manera
semestral. Així doncs, quan tinguin redefinides les prioritats de l’Impulsem, en
donaran compte en aquest espai.
Clou recordant que són les polítiques socials transformadores i preventives les que
poden garantir el gaudi dels drets de la ciutadania.
La Sra. BARCELÓ agraeix el posicionament i els comentaris de la resta de grups, que al
seu entendre coincideixen molt en com ha de ser l’atenció dels Serveis Socials, una
peça clau ―ara més que mai― per ajudar, protegir i atendre les necessitats socials. És
això que s’han de reforçar, també amb vista a les conseqüències socials i
econòmiques d’aquesta pandèmia sense precedents, que comportarà més visites a
Serveis Socials.
Insisteix a demanar que el compromís sigui d’atenció durant la primera setmana, ja
que s’ha aprovat a altres vegades en els darrers cinc anys però després no es fa
realitat i ara, més que mai, les persones que tenen un problema han de rebre atenció
immediata, sense llistes d’espera ni tràmits burocràtics.
Demana, també, que al més ràpidament possible es revisi l’atenció telefònica, que
assegura que té molts problemes, i que es reforcin els horaris, sempre amb mesures
de protecció contra el virus, perquè hi ha moltes persones que necessiten atenció
presencial. Insta, doncs, a posar-se a treballar ara i no deixar-ho per més endavant, i
ofereix la col·laboració del seu grup per dialogar a fi de reforçar els Serveis Socials
perquè els treballadors se sentin acompanyats per l’Ajuntament en aquest esforç
sense precedents. De nou, agraeix als grups la seva sensibilitat davant d’aquest tema.
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La Sra. BENEDÍ agraeix, com ha fet altres vegades, la dedicació, l’esforç i la tasca dels
professionals dels Serveis Socials, i aprofita per preguntar a la comissionada si el
servei d’atenció telefònica ja és gratuït, tal com van demanar ja fa tres plenaris.
Recorda que la resposta va ser que en dues o tres setmanes seria gratuït i estaria
operatiu.
Tot seguit, pel que fa a les declaracions de la comissionada sobre el fet que la
comunicació es farà a través del web, insisteix que no tothom té accés al web de
l’Ajuntament perquè no té connexió a Internet, per tant, no és una bona opció com a
canal únic per fer difusió dels recursos de l’Ajuntament.
Finalment, coincideix amb la comissionada: la prevenció i les polítiques preventives
són fonamentals, per tant, insta a posar fil a l’agulla d’una vegada.
La Sra. FUERTES manifesta que ha pres nota de tot el que s’ha comentat.
Votació favorable de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya,
Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi.

APROVADA AMB TEXT TRANSACCIONAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
9. –

(M1923/1027) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda reprovar els
tallers adreçats als joves sota el títol “tallers d’alliberació d’espais” i insta al Govern
municipal a no realitzar ni col·laborar en l’organització de més accions que promoguin
comportaments que atemptin contra el dret a la propietat privada i la legalitat vigent.
El Sr. RAMÍREZ admet que els tallers adreçats a joves han de ser originals i creatius
per arribar a generar interès i participació entre els adolescents. El problema, en
aquest sentit, és que el Govern municipal no té cap mena de pudor a l’hora de
fomentar activitats adreçades als joves que atempten contra qualsevol mena
d’imparcialitat pel que fa a continguts i que es paguen amb els diners de tots els
ciutadans.
Al seu entendre, és molt greu que el Govern municipal inciti i empari actituds fins i tot
violentes contra la propietat privada i la legalitat vigent. En concret, especifica que al
maig es va impartir un taller d’alliberament d’espais, que a parer seu és un
eufemisme per a l’ocupació il·legal. Explica que s’hi instruïa els joves en les teories
anarquistes que defensen aquesta mena d’actuacions. Recorda que l’alcaldessa ja
havia estat ocupa i que creu en aquest mètode per aconseguir habitatge. Tanmateix,
el fet d’instruir el jovent en aquesta direcció representa creuar totes les línies
vermelles, sobretot si es promou des de l’Ajuntament.
Explica que en el taller es van difondre idees com ara que l’alliberament d’espais té
per objectiu qüestionar la propietat i les formes tradicionals de participació social. A
més, defensava l’ocupació com una forma de posar aquests espais al serveis de les
necessitats d’un suposat poble. També s’hi comunicava que l’ocupació és una manera
d’igualar la societat i evitar que els fons voltors aconsegueixin les seves finalitats.
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Assegura que hi deien que un fons voltor és qualsevol persona que hagi estalviat per
comprar-se un pis o una segona residència per als caps de setmana o per assegurar-se
la jubilació.
Opina, però, que si s’ensenya als joves a ocupar il·legalment aquestes propietats el
que s’està fent és atemptar contra els drets de les famílies estalviadores, que gràcies
al seu treball i esforç han pogut estalviar prou per invertir en una propietat.
Lamenta, doncs, que l’Ajuntament no difongui valors com el mèrit, el treball, l’esforç i
la propietat privada i per això denuncia l’adoctrinament i la manipulació ideològica
que es duu a terme amb el consentiment del Govern municipal. Assegura que aquest
taller no és l’únic, ja que en el mateix centre s’ofereixen altres tallers discutibles, com
ara bingos sexuals o classes de twerking per a joves. Entén, per tant, que seria bo
revisar aquest tipus de continguts en centres subvencionats i emparats per
l’Ajuntament, que centren bona part de la seva activitat en accions i cursos
eminentment identitaris, molt propers al marxisme intel·lectual i cultural que cerca la
destrucció de les institucions i els valors tradicionals de la societat i la implementació
dels dogmes del marxisme mitjançant un discurs crític i trencador. Es mostra
convençut que, en lloc de fomentar l’ocupació, l’Ajuntament hauria de promocionar
activitats per a joves no sectàries ni adoctrinadores.
Reconeix que cal potenciar el pensament crític, però creu que aquest pensament ha
de ser lliure i autònom, i malauradament les activitats que promociona l’Ajuntament
va en la línia contrària. Al seu entendre, en lloc de promoure l’ocupació, l’Ajuntament
hauria de posar en marxa les oficines antiocupes que el seu partit reclama des de fa
temps per assessorar els propietaris que en pateixen els efectes perversos.
Resumeix que la intenció de la proposició és evitar que es continuïn malgastant diners
públics en cursos de contingut dubtós que no generen benefici social i només volen
difondre una ideologia concreta.
El Sr. ZAÑARTU es mostra sorprès per la intervenció del Sr. Ramírez. Mostra
perplexitat pel fet que consideri que s’han d’aprovar els continguts del Casal de Joves.
A parer seu, aquesta proposta s’acosta a la censura, amb reminiscències del Tribunal
d’Ordre Públic i al nacionalcatolicisme. Insisteix que està en estat de xoc.
Al seu entendre, si el Sr. Ramírez té problemes amb els continguts que s’adrecen als
joves, el més apropiat és que en parli al Consell d’Equipaments o directament amb les
persones gestores de l’equipament que ofereix aquests tallers.
Insisteix que algunes de les seves declaracions han estat xocants, però remarca que
aquest taller el va organitzar directament l’empresa que gestiona l’equipament, que
no té res a veure amb la Plataforma d’Entitats Juvenils de les Corts.
Refusa passar a discutir quins continguts s’ensenyen o no, o quins tallers es fan o es
deixen de fer. En tot cas, manifesta que si al Sr. Ramírez li sembla tan xocant que els
joves puguin apropiar-se d’un espai propietat de bancs o grans tenidors que ara
mateix ho tenen en total desús, a ell en persona el que li xoca és que la gent hagi
d’acabar de pagar una hipoteca i tornar un pis quan no pot fer front als pagaments.
Expressa el vot en contra del seu grup.
La Sra. MUNTÉ explica que en llegir la proposició, el seu grup va consultar la pàgina
web del casal de les Corts i van constatar que el que s’hi publicita és diferent: es parla
d’una xerrada entorn de la filosofia sobre alliberació d’espais. Arran d’això vol fer
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diverses consideracions: d’una banda, no creu que calgui fer de l’anècdota la
categoria i, d’altra banda, si bé creu que a l’hora de parlar dels recursos públics que
des de l’Ajuntament es destinen a l’organització de cursos i tallers adreçats als joves
de la ciutat cal seny, seriositat i rigor (perquè un govern seriós no pot tenir la voluntat
de promoure ni incentivar l’ocupació), també es mostra convençuda que filosofar i
debatre sobre qualsevol qüestió no és delicte, tampoc sobre la modalitat de gestió. És
per això que no creu que el consistori s’hagi d’erigir en tribunal de la Inquisició sobre
quins temes es poden discutir o no en aquests tallers.
Coincideix amb el regidor d’ERC que el problema d’aquesta xerrada concreta es pot
solucionar i mediar al districte. Per tant, expressa el vot contrari del seu grup.
La Sra. BARCELÓ concreta que el títol del taller era «Autogestió i models d’habitatge
alternatiu», amb el subtítol «Xerrada: filosofia sobre l’alliberació d’espais». Al seu
parer, això emmascara l’objectiu de la xerrada, que és ensenyar a ocupar de manera
il·legal, usurpant la propietat privada i vulnerant les lleis.
Pot estar d’acord amb la llibertat que cadascú faci el curs que vulgui, però no amb els
diners de tots els ciutadans de Barcelona, que són diners públics, i menys en la
situació actual.
Pregunta, doncs, al Govern municipal si troba normal gastar-se els diners en això
tenint en compte la situació i la crisi econòmica actuals. En aquest sentit, informa que
ha presentat diverses preguntes per registre i confia tenir-ne resposta aviat, per
exemple quin és l’objectiu de la xerrada, qui n’és el responsable, qui l’ha autoritzat i
amb quins criteris pedagògics s’ha fet l’activitat i la proposta. Insisteix a saber-ne els
criteris pedagògics, perquè quan es destinen diners públics a activitats adreçades a
menors hi ha d’haver criteris pedagògics. També vol saber quantes persones s’hi han
apuntat i quant costarà l’activitat.
Dubta que el Govern realment sàpiga el que significa ser i actuar com a Govern i
manifesta que el fet que destini diners, siguin els que siguin, a aquest tipus d’activitat
diu molt de la seva gestió.
Insisteix a saber si els grups de Barcelona en Comú i el Partit Socialista justifiquen, per
exemple, l’ocupació il·legal de Can Vies, si ho veuen un model d’habitatge alternatiu.
La Sra. PARERA comença la intervenció recordant una cosa que al seu entendre
sembla surrealista que calgui recordar en una seu pública, que és que l’ocupació no és
un dret. Ho qualifica de principi bàsic i lamenta que el relat de l’Administració posi en
dubte aquesta afirmació de forma permanent, tant a l’Ajuntament com al Govern de
Catalunya, a la vista dels darrers decrets llei que s’han aprovat, de dubtosa
constitucionalitat en algun dels seus punts.
No accepta que davant del rebuig a l’organització d’un taller titulat «d’alliberació
d’espais» es pugui parlar de censura, ja que són tallers que promouen activitats o
actituds il·legals, que no poden ser permesos de cap de les maneres. I això
és censura, sinó senzillament actuar amb responsabilitat i sentit comú.
Planteja la comparació amb un taller per clonar targetes de crèdit i demana si des de
l’Administració pública es toleraria. Es mostra convençuda que tots els grups ho
trobarien absolutament irresponsable i no ho acceptarien, per tant insisteix que no es
poden fer tallers que promoguin actuacions il·legals.
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Assegura que la necessitat d’habitatge no legitima ningú a ocupar-ne un i recorda que
és responsabilitat de l’Administració facilitar el dret a l’habitatge. Emfasitza que hi ha
uns interessos a protegir, els del propietari, que sí que té un interès legítim reconegut
per llei, i el de l’entorn. Subratlla que les ocupacions il·legals són un problema per als
veïns, en molts casos d’insalubritat i inseguretat, i apunta que en molts casos hi ha un
delicte de màfies que exploten la gent que necessita un habitatge a través de
l’ocupació il·legal. Reclama, per tant, una actuació contundent des de l’Administració.
El seu grup donarà suport a la proposta del Grup del Partit Popular, ja que troba
inconcebible que es puguin estar fent aquest tipus de tallers adreçats als joves en
centres cívics.
El Sr. RIERA, per a la tranquil·litat dels grups més conservadors, informa que aquests
tallers, programats per al 8 i 9 de maig, a causa del confinament no es van dur a
terme. A més, assegura que per al seu grup l’ocupació no és un model vàlid
d’emancipació per als joves.
Dit això, reconeix que el Sr. Ramírez ha manifestat una preocupació molt lícita que ell
també comparteix, que és allunyar els joves del camí del vici i acostar-los al camí de la
virtut. Això no obstant, discrepa que això hagi de passar per actituds censores i
dogmàtiques, sinó que creu que ha de passar pel foment del lliure albir, el lliure
pensament i el pensament crític.
En tot cas, recorda que l’Ajuntament de Barcelona sempre ha apostat per una
governança compartida de les polítiques de promoció dels joves i de la gent gran,
amb models de cogestió i de comissió de treball, i lideratges compartits amb la
ciutadania i la institució. Recorda que cada dia es programen, amb l’aplicació de la
norma gràfica Ajuntament de Barcelona, desenes d’activitats, perquè hi ha moltíssima
iniciativa a la qual l’Ajuntament dona suport. Això no vol dir que personalment hi
donin suport, sinó que aposten per la lliure expressió de la ciutat.
Reconeix que hi ha coses que no comparteix, per exemple, tal com s’ha dit, el
twerking o determinades qüestions de medicina alternativa, però com que no
atempten contra el seu dogma de la propietat privada, el Grup Municipal del Partit
Popular no les troba un escàndol.
En aquest sentit, recorda que com a regidor seguirà apostant per la llibertat creadora
i del programador i es mostra convençut que qui programi ha de tenir marge per
organitzar allò que considera oportú en el marc de la gestió dels equipaments, del
suport a les entitats i del programa de subvencions.
Considera que l’activitat censora faria un flac favor al pensament crític i, en aquest
sentit, recorda la citació «el dogma es preferir el prejuicio al juicio». Es mostra
clarament a favor del seny i no del prejudici i, en conseqüència, expressa el vot
contrari del Govern.
El Sr. RAMÍREZ assegura que la situació no és per prendre-se-la a broma. Insisteix que
el títol de l’activitat era «Taller d’alliberament d’espais», és a dir, que consistia a
ensenyar a ocupar il·legalment. Considera que el fet que finalment no hagi tingut lloc
no és cap excusa, i informa que només se sentirà alleujat quan l’Ajuntament no
permeti que s’organitzin aquesta mena de tallers, ja que, més enllà dels conceptes de
llibertat i censura, fomenten una activitat il·legal que atempta contra un dret
consagrat a la Constitució espanyola: el dret a la propietat privada.
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Demana, per tant, que l’Ajuntament allunyi el jovent de la promoció d’aquest tipus
d’activitats, que són delictives. Es mostra partidari de fomentar el pensament crític i
de promocionar la llibertat de contingut als tallers, però no si fomenten una activitat
il·legal.
Li recorda al Sr. Riera que també és regidor del districte de les Corts, on es duen a
terme aquests tallers, i assegura que no vol implantar cap dogma, sinó només
denunciar els tallers amb continguts que considera no apropiats, entre els quals
també inclou les classes de twerking i el bingo sexual. Insta l’Ajuntament, per tant, a
exercir un control més gran, perquè a parer seu és inacceptable que un govern
empari aquestes situacions que promouen la il·legalitat i la inseguretat. En aquest
sentit, denuncia també la posició del soci del Govern, el Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, que encapçala l’Àrea de Seguretat de l’Ajuntament i que,
d’una banda, adverteix contra l’ocupació i intenta combatre-la, però de l’altra la
tolera i la promociona. Assegura que en cap moment ha sentit cap mena de retret
dels socialistes a l’activitat col·laboradora del Govern d’Ada Colau amb aquestes
ocupacions i insisteix que un Ajuntament seriós, en lloc de facilitar el foment de
l’ocupació, el que ha de fer és defensar el dret legítim a la propietat i posar en marxa
oficines antiocupes per assessorar els ciutadans, ja que a Barcelona el problema de
l’ocupació és molt greu i comporta drames socials associats a les màfies implicades.
El Sr. ZAÑARTU troba difícil no prendre-s’ho a broma, ja que a parer seu l’esperit de la
proposta s’assembla al guió de la pel·lícula Minority report, on hi ha censors que
saben què passarà abans que succeeixi, cosa que considera greu. Aprofita, també, per
informar al Sr. Ramírez que també existeix el twerking feminista.
Per acabar, li recorda que moltes entitats socials que ara el Grup del Partit Popular
lloa van començar en espais alliberats, per tant li demana que reflexioni en aquest
sentit.
La Sra. BARCELÓ li retreu al Sr. Riera que, de nou, tampoc li hagi acabat de contestar
la pregunta. Tot seguit posa en dubte que el Govern no vulgui reforçar l’ocupació
il·legal i demana als socis del Grup de Barcelona en Comú al Govern si també hi estan
d’acord.
Insisteix, en tot cas, que l’activitat el que fa és promoure l’ocupació il·legal amb el
vistiplau del Govern municipal, cosa que el fa còmplice.
Manifesta que en política tot el que no és correcte està malament, i assegura que la
proposta d’activitat a la qual el Govern municipal donava suport, malgrat que no
s’hagi fet, ha estat un despropòsit, perquè buscava implementar la ideologia del
Govern sense cap criteri tècnic, i el que és pitjor, amb els diners de la ciutadania de
Barcelona.
Expressa l’esperança que el Govern no torni a donar suport a aquest tipus d’activitats
marcades per una ideologia que és còmplice de l’ocupació il·legal.
La Sra. PARERA expressa preocupació pel debat que ha tingut lloc, ja que en opinió
seva l’Administració pública té clarament una responsabilitat en la formació dels
joves. Es mostra convençuda que controlar continguts i prohibir un taller en què
s’està fomentant una activitat il·legal no és mai censura. Dit això, fa un símil amb la
publicitat del joc en línia en horaris de protecció infantil, que està prohibida i en cap

CCM 7/20 DSocials

56/77

cas es considera censura, sinó l’exercici d’una responsabilitat com a Administració
pública que protegeix els menors d’edat. Per tant, no comparteix en absolut
l’argument de llibertat, ja que considera que la llibertat no és absoluta, sinó que té
uns límits en relació amb uns interessos superiors que cal protegir. En aquest cas,
creu que l’interès superior és la formació del menor. Insisteix, doncs, que argumentar
que estan davant d’un cas de censura la deixa francament preocupada.
El Sr. RIERA coincideix amb la Sra. Parera que la llibertat té uns límits. El problema, a
parer seu, és que certs grups sempre subratllen aquests límits. Posa en dubte que la
propietat privada estigui realment en risc per l’organització d’activitats d’aquest estil,
i també que hagi de ser el consistori qui decideixi quins són els continguts adients per
al jovent. Es mostra convençut que aquesta decisió ha d’estar en el territori i en totes
les entitats que fan programació cultural, social i fins i tot política a la ciutat.
En tot cas, assegura que ni ell ni el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya no comparteixen ni l’ocupació ni segurament gaire del que els nois del
casal de les Corts puguin programar, i insisteix per a la tranquil·litat del Sr. Ramírez
que l’activitat finalment no es va dur a terme.
Expressa la convicció que no cal mostrar tanta preocupació, ja que el taller no és res
que amenaci les estructures més bàsiques de la societat, i critica que es busquin
polèmiques i escàndols per a notícies ràpides. Avança que, de qüestions d’aquestes,
en trobaran moltes al llarg del mandat, com també en van trobar al llarg del mandat
passat i dels anteriors, perquè a Barcelona d’activitats i de llibertat creadora n’hi ha,
ja que sortosament la ciutat és viva, dinàmica i té joves que van a missa el diumenge i
d’altres que fan tallers d’aquest tipus, perquè la ciutat és plural.
Per acabar, ratifica el vot en contra del Govern.
Votació favorable de Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi i desfavorable
de Barcelona en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana i
Junts per Catalunya.

REBUTJADA
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
10. –

(M1923/1032) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda Instar el govern
municipal a: - Posar en valor la funció social de les famílies de suport, d’atenció i
cures, i de foment de la conciliació laboral entre treball i família, especialment en
situacions adverses com la crisi de la COVID. - Reconèixer la importància de la família
pel progrés de la ciutat, com a primera xarxa d’atenció i prevenció social i com a
inversió en el futur capital humà de la ciutat. - Que la ciutat de Barcelona s’adhereixi a
la Xarxa Europea de Municipis “Family – Friendly”. - Donar suport oficialment a la
candidatura de Barcelona com a seu de la 3a Convenció Europea de Municipis ‘FamilyFriendly’ 2021, que presentarà FANOC aquest any. - Engegar la campanya
institucional que projecti Barcelona com a “ciutat que estima les famílies”, que
emmarqui els tres esdeveniments del 2021: la 3a Convenció Europea de Famílies
Nombroses, el 30è aniversari de FANOC i el 6è Saló de Famílies Nombroses. Traslladar aquesta petició a la Diputació i la Generalitat per a que donin suport a la
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candidatura i a la campanya institucional.
Es presenta el text transaccionat següent:
(M1923/1032) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda Instar el
govern municipal a: - Posar en valor la funció social de les famílies de suport,
d’atenció i cures, i de foment de la conciliació laboral entre treball i família,
especialment en situacions adverses com la crisi de la COVID. - Visibilitzar i donar
suport als nous models de família que van sorgint a la nostra societat Reconèixer la importància de la família pel progrés de la ciutat, com a primera
xarxa d’atenció i prevenció social i com a inversió en el futur capital humà de la
ciutat. - Que la ciutat de Barcelona s’adhereixi a la Xarxa Europea de Municipis
“Family – Friendly”. - Donar suport oficialment a la candidatura de Barcelona
com a seu de la 3a Convenció Europea de Municipis ‘Family-Friendly’ 2021, que
presentarà FANOC aquest any. - Engegar la campanya institucional que projecti
Barcelona com a “ciutat que estima les famílies”, que emmarqui els tres
esdeveniments del 2021: la 3a Convenció Europea de Famílies Nombroses, el
30è aniversari de FANOC i el 6è Saló de Famílies Nombroses. - Traslladar aquesta
petició a la Diputació i la Generalitat per a que donin suport a la candidatura i a
la campanya institucional.
La Sra. PARERA explica que el seu grup presenta aquesta proposició perquè entenen
la família com un pilar bàsic de la societat i el primer suport dels membres que la
componen, ja que és la primera línia de suport des del punt de vista econòmic,
educacional i emocional, i també pel que fa a les cures de la gent gran i de familiars
dependents. És, a més, la primera línia de suport en la conciliació familiar, ja que
moltes famílies tiren molt dels avis. Especifica, també, que volen posar en valor el
paper de tot tipus de famílies.
Recorda que Barcelona és ja una ciutat gay-friendly i, per tant, el que proposen és
que, a més a més, sigui també una ciutat family-friendly. En aquest sentit, explica que
la Xarxa Europea de Municipis “Family-Friendly” és una iniciativa impulsada per la
Confederació Europea de Famílies Nombroses, que té seu a Barcelona. És per això
que consideren interessant prestar atenció a una iniciativa que cada cop té més
adhesions entre ciutats europees que són un segell de marca, ja que ajuda a projectar
la imatge de ciutat més enllà de les pròpies fronteres. Afegeix que la iniciativa
comporta l’adopció de mesures a favor de la família. També demanen que
l’Ajuntament doni suport a la candidatura de Barcelona com a seu de la 3a Convenció
Europea de Municipis “Family-Friendly” del 2021, que presentarà la Federació de
Famílies Nombroses (FANOC) enguany.
A parer seu, seria interessant de cara a la recuperació econòmica de la ciutat i per
atraure més gent en el marc del turisme de congressos engegar aquesta campanya
institucional per projectar la imatge d’una ciutat que estima les famílies, així com
donar cabuda als tres esdeveniments previstos per al 2021: la 3a Convenció Europea
de Famílies Nombroses, el 30è aniversari de FANOC, que fa anys que fa una gran
tasca a la ciutat i a tot Catalunya, i el 6è Saló de Famílies Nombroses.
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La Sra. BARÓ coincideix que les famílies són la xarxa de suport de les persones, és on
la gent creix, s’educa, se socialitza, ajuda i col·labora, i on té cura dels seus, tal com ha
quedat palès durant els mesos de confinament. Recorda que davant la situació
d’emergència i confinament, pares i mares no només han teletreballat, sinó que
també han hagut de fer de mestres, educadors, cuiners, animadors, psicòlegs, etc.
Remarca, en tot cas, que qui més ha compaginat totes les feines han estat
precisament les dones. En aquest sentit, reclama que la conciliació i el teletreball es
facin en les condicions adequades i amb un repartiment equitatiu de tasques i
corresponsabilitats en les funcions de la família, perquè tot plegat no acabi sent
implícitament una sobrecàrrega per a les mares de responsabilitats i tasques que
haurien de ser compartides.
Puntualitza també que la crisi ha agreujat situacions de pobresa, especialment en
famílies monoparentals i nombroses, on més incidència té la mirada de gènere i de
pobresa infantil. Es mostra convençuda, doncs, que és aquí on cal destinar recursos i
inversió social en serveis a les famílies: suport i orientació, capacitació parental, ajuts
escolars i per a habitatge, etc. Insisteix que calen facilitats i acompanyament per tirar
endavant per a tot tipus de famílies amb la seva enriquidora diversitat (casades, no
casades, parelles heterosexuals, gais, lesbianes, persones no normatives, amb fills,
sense fills) i alerta que partir només del model pare-mare-fill comportaria una visió
esbiaixada, reduccionista i molt poc permeable a la rica realitat d’aquest àmbit que
deixaria enrere moltes persones i unitats familiars que avui encara lluiten per la
igualtat d’oportunitats i condicions.
Pel que fa a la sol·licitud d’adhesió a la Xarxa Europea de Municipis “Family-Friendly”,
subratlla que és una xarxa de municipis molt petits en comparació amb Barcelona (p.
ex., Cracòvia, Zagreb, Nagykovácsi, l’Alguer, Todi, Szczecin o Grodzisk Mazowiecki). A
parer seu, doncs, Barcelona hauria de jugar en una altra lliga. A més, opina que si ha
de formar part d’una xarxa de municipis amics de les famílies, és molt important que
la conceptualització de fons i la motivació de la xarxa quedin molt clares i ben
definides, cosa que de moment no veuen prou clara. Especifica que no tenen
evidències que la xarxa vagi en la línia del suport a totes les tipologies de família i
situacions.
Per tant, optaran per una abstenció.
La Sra. MUNTÉ coincideix que la família és la xarxa social per excel·lència, el primer i
principal element de suport, atenció i cures, amb un paper essencial en tot moment
però encara més evident durant la pandèmia i els primers efectes de la consegüent
crisi, ja que han estat les primeres a atendre i tenir cura dels seus membres. Per això
creu des de les diferents administracions les famílies s’han de poder posar en el
centre de les polítiques públiques.
Atès que la iniciativa presentada pel Grup de Barcelona pel Canvi va en aquesta línia,
reclamant suport al model de famílies nombroses i als tres esdeveniments que s’han
de celebrar el 2021 impulsats des de la FANOC, una entitat sense afany de lucre que
coneixen bé i amb qui han col·laborat i treballat en la defensa, protecció i promoció
dels drets i interessos de les famílies nombroses, se sumen a la proposició i hi voten
favorablement, ja que precisament per la seva casuística i característiques aquestes
famílies requereixen respostes molt específiques.
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Especifica que el seu grup ha demanat una esmena que la regidora Parera va
acceptar, en el sentit d’incorporar el concepte de “tots els models de família”. Al seu
entendre, l’esmena complementa la proposta en un moment en què es parla de les
famílies en plural. Subratlla que no hi ha unes famílies millors que les altres i expressa
la convicció que aquesta diversitat és positiva i d’una enorme riquesa, i que és
responsabilitat de les institucions defensar-les, promoure-les i dotar-les dels mateixos
drets i de visibilitat. Per tots aquests motius, reitera el vot favorable del seu grup.
La Sra. BARCELÓ anuncia que també donaran suport a la proposta i suggereix que
potser l’Ajuntament hauria de tenir una regidoria específica que abordés els temes de
família al llarg de la vida.
Recorda que, antropològicament, la família és la cèl·lula fonamental de la societat i la
institució humana més antiga. Coincideix amb la resta de grups a ressaltar la
importància de la família en totes les etapes de la vida i totes les circumstàncies, com
per exemple la pandèmia. Avisa, però, que encara queden moltes mesures que pot
prendre l’Administració pública per cuidar la família i facilitar eines, com ara la
conciliació de la vida laboral i familiar.
Remarca que el seu grup tampoc no parla d’un únic tipus de família, però opina que
hi ha un tipus de família dins de la família nuclear que l’Ajuntament té una mica
oblidada, les famílies nombroses. Per això demana al regidor quines subvencions i
quins ajuts econòmics reben les famílies nombroses, però també les monoparentals,
que a parer seu tampoc reben gaire suport del Govern municipal. De fet, explica que
cada cop que el seu grup presenta una proposta relacionada amb un tipus de família
monoparental, les dones gestants que afronten un embaràs, sempre reben la
negativa del Govern municipal. Insta, per tant, al Govern a no presumir d’ajudar les
famílies monoparentals si no tenen aquesta en compte.
Aprofita també per recordar que, segons la Declaració Universal de Drets Humans,
l’Estat i les institucions públiques han de protegir tots els tipus de famílies, una
iniciativa en què a parer seu coincideixen tots els grups del consistori.
Reitera el seu suport a la proposta i es mostra convençuda que Barcelona hauria de
ser candidata a la 3a Convenció Europea de Municipis “Family-Friendly”. Opina que el
Govern municipal s’hauria de reunir amb FANOC i que caldria fer una campanya de
promoció a les famílies i donar suport al 30è aniversari de FANOC i al 6è Saló de
Famílies Nombroses. Demana, doncs, quina és la posició del Govern davant d’aquesta
proposta.
El Sr. RAMÍREZ destaca que el seu grup sempre ha cregut en la institució de la família i
la seva importància social i es mostra convençut de la necessitat de donar suport a
una institució bàsica per al present i el futur de qualsevol societat. Subratlla que la
família és transmissora de principis i valors, que és el primer nivell de
desenvolupament de la solidaritat i les societats, i que desplega la seva funció
protectora en èpoques de canvis o crisi com l’actual i és el mecanisme més eficaç per
a la integració i la cohesió social, tal com ha evidenciat la crisi sanitària.
Insisteix que la família és una institució fonamental per a les societats i que per això
cal una veritable política de suport i ajut que els permeti millorar la seva qualitat de
vida. Assegura que les famílies són una prioritat i manifesta que les polítiques
familiars han de ser un conjunt d’actuacions que de manera articulada, global,
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transversal i integral s’encaminin a reconèixer, donar suport i protegir les famílies per
l’aportació que fan a la societat.
Recorda que Barcelona és una de les ciutats europees que s’està envellint més
ràpidament, raó per la qual s’ha de potenciar una política de natalitat, tal com
aconsella la Unió Europea, i que no es pot descuidar la implicació plena i activa de les
persones que es troben en edat de jubilació, que necessitaran cures.
Insisteix, doncs, que calen polítiques efectives de suport a les famílies que reconeguin
la seva contribució a la societat, amb un apartat específic per a les famílies
nombroses, que qualifica de molt importants per a la societat però que sovint són
oblidades per l’Ajuntament de Barcelona. Remarca que la crisi econòmica, social i
estructural que viuen moltes famílies barcelonines afecta especialment els infants i
adolescents, per tant també cal una actuació urgent per prevenir que aquests infants
caiguin en l’exclusió social i que els garanteixi les mateixes oportunitats en l’àmbit
educatiu, laboral i pel que fa a l’alimentació i els recursos bàsics.
Recorda que, davant la manca d’actuacions del Govern municipal vers la família, el
seu grup municipal ha presentat iniciatives demanant des de la creació del Consell
Municipal de la Família fins a un pla de xoc per l’alimentació infantil o bonificar del
60% al 90% la quota íntegra de l’IBI a favor de subjectes passius propietaris o
arrendataris que tinguin la condició de família nombrosa o monoparental.
Afegeix que el gener del 2020, el seu grup també va demanar en comissió que
l’Ajuntament de Barcelona s’adherís a la Xarxa Europea de Municipis “FamilyFriendly”, amb resposta negativa per part del Govern municipal, que va declarar que
no era una prioritat municipal en aquell moment. En aquest sentit, recorda que
Barcelona és una ciutat que ja està compromesa amb la infància, reconeguda el 2016
com a Ciutat Amiga de la Infància, per això creuen que s’ha de sumar, com altres
ciutats europees, a la Xarxa Europea de Municipis “Family-Friendly”. Dit això, aprofita
l’avinentesa per puntualitzar que hi ha altres ciutats europees, a banda de les ja
esmentades, que han mostrat interès per adherir-s’hi, com Amsterdam, París, Roma o
Londres. És a dir, ciutats importants, per la qual cosa es mostra convençut que la
candidatura de Barcelona també hi ha de ser.
Per tot plegat, expressa el suport del seu grup a la proposició i el compromís de
continuar treballant perquè la família es converteixi en una prioritat política
municipal.
La Sra. FUERTES avança que el Govern municipal votarà en contra de la proposta per
una qüestió d’idoneïtat del moment i de la composició de la xarxa. Tanmateix, vol
aclarir que el Govern municipal posa en valor la funció social de les famílies, enteses
des de la seva diversitat, tal com ho demostren les diverses iniciatives portades a
terme per oferir-los acompanyament i suport: els espais familiars, les famílies
cuidadores, etc.
Subratlla que una altra mostra d’això és el Pacte de Barcelona, en el document del
qual es destaca reforçar el suport a la infància, prioritzant les famílies monoparentals
en situació de vulnerabilitat i les famílies nombroses. Recorda, també, que
l’Ajuntament de Barcelona ha participat com a mínim en dues edicions del Saló de
Famílies Nombroses.
Pel que fa a la conciliació, expressa la convicció que cal dotar-se de polítiques que
posin en el centre la cura amb perspectiva de gènere per tal que aquesta no es
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conceptualitzi com una qüestió que té a veure més amb les dones que amb les
famílies.
Quant a la incorporació a la Xarxa Europea de Municipis “Family-Friendly”, destaca
que és una xarxa molt nova creada l’octubre de 2017, que està en fase incipient, i que
cal veure’n l’evolució. De fet, puntualitza que el regidor Riera es va reunir el 10 de
juliol amb la FANOC i van acordar que revisarien l’evolució de la xarxa i que aquesta
entitat els en mantindria informats, ja que primer volen saber més coses sobre el seu
marc conceptual i les seves propostes. En aquest sentit, subratlla que el rol de
Barcelona la fa molt responsable a l’hora d’escollir una xarxa, per tant assegura que
estaran amatents a la vinculació o no a la xarxa de les ciutats que comentava el Sr.
Ramírez per canviar o no el plantejament del Govern. En tot cas, de moment valoren
que encara no té sentit donar suport a la candidatura de Barcelona com a seu de la
tercera convenció, tot i que assegura que sí que donaran suport, com ja s’ha fet amb
anterioritat, a la FANOC i els felicitaran pel seu 30è aniversari, i també seran presents
al 6è Saló de Famílies Nombroses.
La Sra. PARERA fa un agraïment als grups que han donat suport sense complexos a
una proposta que considera molt simple. Mostra perplexitat pel fet que avui el
Govern rebutgi ser una ciutat family-friendly després d’haver lloat la importància té la
família. Ho troba incomprensible i recorda que l’objectiu de la xarxa és reconèixer els
municipis que donen suport a les famílies i que promouen la millora de les polítiques
públiques familiars, cosa que creu que comparteixen tots els grups.
Creu que hi ha determinats grups que tenen complexos sobre la família i en aquest
sentit recorda que ella ha defensat tot tipus de famílies, perquè no es pot discriminar
ni tenir ideologia en aquest punt. Així, es mostra convençuda que és essencial que es
facin polítiques per a tot tipus de famílies i que totes rebin el suport de
l’Administració.
Pel que fa a l’excusa que les ciutats adherides no tenen prou pes, subratlla que també
s’hi han adherit ciutats com Budapest, Dubrovnik o Cracòvia, municipis eminentment
turístics i amb segell de qualitat family-friendly que garanteix que segueixin sent
ciutats turístiques de qualitat per a les famílies.
Qüestiona que Barcelona sempre hagi d’anar a remolt d’altres ciutats a l’hora de
prendre decisions i insta a agafar la iniciativa i adherir-se a la xarxa per liderar-la,
marcant el camí a altres ciutats importants d’Europa. Assegura que Barcelona no hi
pot perdre res, ja que ser una ciutat amiga de les famílies només pot ser una marca
positiva.
Pel que fa a la celebració del congrés a Barcelona, assegura que si per l’emergència
sanitària al final no es pogués fer, com no s’ha fet el Mobile, no passaria res. No pot
entendre que s’estigui celebrant l’ampliació del Mobile i alhora es vegin només
problemes per organitzar un congrés relacionat amb les famílies el 2021. En aquest
sentit, recorda que en relació amb la reactivació de l’economia de la ciutat, s’ha
destacat la importància de reprendre els congressos. Tanmateix, ara que se’n planteja
un, el Govern esgrimeix l’argument d’un problema sanitari. Al seu entendre, però, en
aquest cas el congrés es limitaria a seguir el mateix camí que la resta de congressos,
cosa que la FANOC entendria perfectament.
Creu que no hi ha una voluntat i que l’equip de Govern té un gran complex a l’hora de
parlar de família. Lamenta, per tant, que Barcelona pugui ser una ciutat gay-friendly,
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cosa que troba fantàstica, però no una ciutat family-friendly, ja que en opinió seva el
missatge que es llançaria, el d’una ciutat que dona suport a les famílies i que creu en
el valor de la família, sigui quin sigui el model de família, seria molt positiu.
La Sra. BARCELÓ troba incomprensible el posicionament en contra del Govern
després d’haver defensat la importància de la família. A parer seu, podria haver fet
una abstenció si no estava d’acord en algun punt d’aquesta proposta. Creu, per tant,
que aquest vot està molt més vinculat a la ideologia i als prejudicis que no realment a
cap criteri tècnic. Insisteix, doncs, que caldria rectificar i donar suport a tot tipus de
famílies a la ciutat de Barcelona.
El Sr. RAMÍREZ intervé en el mateix sentit: no entén el posicionament d’alguns grups i
concretament del Govern municipal, que parla de les bondats de la família i de com
en són d’importants per a la societat i per a Barcelona, però després s’excusa en el fet
que no es donen les condicions d’idoneïtat per a l’adhesió. L’insta, per tant, a
repensar-s’ho, perquè, si s’omplen omplim la boca de la importància de les famílies, el
que han de fer és incentivar i posar en marxa polítiques públiques a favor de les
famílies de tot tipus, perquè el que és important és la institució de la família.
La Sra. FUERTES opina que s’estan confonent el que són les polítiques adreçades a les
famílies i la pertinença a una xarxa. A parer seu, la implicació del Govern municipal
amb les famílies no es pot mesurar per la seva adhesió a una xarxa i es mostra
convençuda que una ciutat com Barcelona, amb un rol de lideratge del qual tothom
és conscient i que tothom valora, ha de fer un exercici de responsabilitat a l’hora de
decidir la seva adhesió a una xarxa. En tot cas, reitera que estaran atents a l’evolució
del tema i recorda que el fet d’entrar en una xarxa no vol dir que de cop es mostri una
especial dedicació a les famílies, i a la inversa tampoc.
Votació favorable de Junts per Catalunya, Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel
canvi, desfavorable de Barcelona en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i
l’abstenció d’Esquerra Republicana.

REBUTJADA
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional
c) Precs
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
11. –

(M1923/1045) Que des de l’Institut Barcelona Esports (IBE) s’ampliï l’ajut en forma de
quota reduïda que actualment s’adreça a les persones abonades als CEM que es
troben en situació d’atur, a totes aquelles persones que es troben afectades per un
ERO o ERTO, mentre aquests siguin vigents.
La Sra. ALAMANY recorda que a la Comissió extraordinària d’avui ja s’ha parlat del
gran valor social, educacional, terapèutic, de salut, de lleure, econòmic i cultural de
l’esport, que a més aporta aspectes motivacionals, de socialització, identificació amb
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la ciutat i cohesió. Matisa, però, que la pandèmia de la COVID-19 ha incidit clarament
en el conjunt de les entitats i els clubs esportius, i també en la ciutadania, que ha patit
l’aturada d’activitat esportiva i laboral de molta gent.
És per això que el seu grup proposa obrir línies estratègiques, propostes a curt i llarg
termini, per donar respostes concretes i específiques davant d’una realitat molt
canviant. Es mostra convençuda que l’esport, a part de ser recepta, també ha de ser
la manera de lluitar contra les desigualtats. Així, davant de l’actual crisi social,
sanitària i econòmica provocada per la pandèmia, proposa que des de l’IBE s’ampliï
l’ajut que actualment s’adreça a persones en atur a totes les situacions de
vulnerabilitat laboral (ERO i ERTO) mentre duri la situació de vulnerabilitat i crisi
social, no només perquè l’esport i la pràctica esportiva són bons per a la salut
psicològica, sinó perquè des de l’Ajuntament cal buscar formes de garantir la
sostenibilitat de les instal·lacions i els centres esportius de la ciutat.
El Sr. ESCUDÉ coincideix que el sector esportiu té associades innombrables bondats i
tot seguit passa a comentar que a dia d’avui existeixen ja set bonificacions per a
usuaris individuals, quatre bonificacions per a usuaris col·lectius, i que per al 2020
s’estava treballant en la segmentació de preus per als joves de 14 a 17 anys i en una
prova pilot aprovada el mandat passat per a les persones amb diversitat funcional.
Es mostra molt d’acord amb el prec i subratlla que ja va comentar amb la regidora
que no veia cap problema a acceptar-lo, però avisa que s’enfronten a un problema
bàsicament funcional, ja que no sap si serà possible posar en marxa la iniciativa abans
que acabin els ERTO. En tot cas, es compromet a treballar-ho i li demana que accepti
una esmena in voce per afegir «que treballem per aconseguir fer possible». Assegura
que ho faran, però no pot garantir que s’assoleixi el resultat ara, tot i que més
endavant sí.
La Sra. ALAMANY li agraeix la sinceritat, ja que no vol que s’accepti el prec i després
resulti que no es pot executar. Per tant, accepta l’esmena in voce amb el compromís
de poder tirar endavant la mesura i confia a poder trobar l’espai per poder fiscalitzarla bé.
Clou la intervenció subratllant que cal replantejar la gestió que es fa en l’àmbit
esportiu de la ciutat, perquè en la realitat que vindrà i que serà molt canviant caldran
propostes concretes i específiques i no homogènies, que són les que l’Administració
planteja ara mateix. Insta, doncs, a treballar en aquest sentit.
El Sr. ESCUDÉ es mostra completament d’acord amb la regidora que cal actualitzar el
sistema de govern de l’esport de la ciutat i expressa l’esperança de poder comptar
amb resta de grups perquè facin propostes constructives per fer-ho possible.
Clou reiterant el compromís de començar a treballar en aquestes i moltes altres
qüestions.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
12. –

(M1923/1022) Demanem al Govern de la Ciutat que: - Encomani al Centre de
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Normalització Lingüística de Barcelona una diagnosi completa de la situació del català
a la ciutat, que abasti, entre d’altres, els àmbits socials, professionals, d’educació i
mitjans de comunicació, d’us social i aprenentatge. - Que es faci una projecció a curt,
mig i llarg termini de l’evolució de l’ús social de la llengua catalana. - Que se’ns
expliciti quines son les mesures que consideren per renovar l’impuls del català a la
ciutat i la conscienciació sobre la seva importància cultural entre tots els grups socials
i professionals, especialment, i també, entre els nouvinguts i visitants.
El Sr. MASCARELL manifesta que el seu grup té la certesa que el Govern acceptarà el
prec que presenten: com a atent seguidor dels preceptes de la Constitució espanyola
i, en conseqüència, fidel observador dels articles de l’Estatut autonòmic vigent sobre
el respecte i la promoció de la diversitat lingüística, el Govern municipal ha de tenir
interès que un dels principals patrimonis culturals de la ciutat, la llengua catalana,
segueixi prosperant socialment i en el seu coneixement, i se segueixi enfortint entre
les llengües vives del món.
Entén que el Govern de la ciutat és coneixedor que actualment s’estan produint grans
modificacions socials que, al seu torn, modifiquen les condicions d’ús i coneixement
del català i sovint en dificulten el desplegament.
Demanen, doncs, al Govern de la ciutat que encomani al Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona i presenti una diagnosi completa de la situació del català a la
ciutat que abasti els àmbits social, empresarial, professional, educatiu i comunicatiu, i
també d’ús social i l’aprenentatge, i que en tot cas renovi les polítiques d’impuls del
català i de reconeixement del seu valor patrimonial, social i personal entre tots els
grups socials i especialment entre els nouvinguts i visitants.
El Sr. SERRA agraeix el prec i assegura que al Govern també li preocupa la situació del
català a la ciutat i al país.
Coincideixen que el català és un patrimoni cultural de la ciutat i com a Govern volen
impulsar-lo i promocionar-lo. En aquest sentit, posa en valor la bona feina que es fa
des del Centre per la Normalització Lingüística de Barcelona, que és part del Consorci
per a la Normalització Lingüística de Catalunya, i recorda que més del 33% de
l’activitat total del Consorci es deu a l’activitat pròpia de Barcelona. Concreta que el
2019 es van fer més de 1.000 cursos amb 27.875 persones inscrites, amb la millor
quota d’aprofitament dels cursos a Catalunya, amb més de 25 alumnes per curs.
Qualifica, doncs, d’inqüestionable el compromís de l’Ajuntament amb el foment de la
llengua catalana. A parer seu, avui la millor manera de defensar i promoure el català
en una ciutat en què una de cada cinc persones és una persona estrangera és
facilitant-ne el coneixement a les persones immigrades. Per això s’està fent una
aportació extra per als nivells bàsics gratuïts, i una altra per a les classes de cap de
setmana. Subratlla, doncs, que el Govern municipal hi està dedicant molts recursos,
més dels que li correspondria, per poder fer les millors polítiques possibles de foment
del català.
Tot i així, alerta al regidor Mascarell que fer una diagnosi completa sobre la situació
del català no és una competència atribuïble al Centre de Normalització Lingüística,
sinó al Consorci. Per tant, li demana que esmeni el prec o que el torni a formular
demanant-ho al Consorci, que depèn de la Generalitat.
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El Sr. MASCARELL discrepa sobre les funcions del Centre de Normalització Lingüística i
recorda que el Consorci és una entitat de col·laboració entre el Govern de Catalunya i
els ajuntaments, finançat per ambdues parts. Per tant, insisteix que la responsabilitat
és del Centre de Normalització.
Recorda que el motiu de presentació del prec són les modificacions substancials que
s’han produït en la vida de la ciutat, que fa que no n’hi hagi prou a donar-se per
satisfet amb l’organització dels cursos que històricament ofereix el Centre de
Normalització Lingüística. A parer seu, cal treballar més aspectes, ja que les persones
d’origen divers que viuen i treballen a la ciutat tenen el dret democràtic de conèixer i
usar la llengua del país. Tanmateix, els canvis que s’estan produint no són gaire
respectuosos amb la riquesa lingüística, ja que en general l’homogeneïtzació
abarateix costos, alhora que empobreix la vida cultural.
A més, recorda que les polítiques estatals juguen sempre contra el català amb una
mena de negacionisme polític de la qüestió. Per tot plegat, opina que cal anar més
enllà dels cursos i que és responsabilitat de l’Ajuntament assumir la responsabilitat
d’estudiar-ho i encapçalar les modificacions que calguin.
El Sr. SERRA explica que el Centre de Lingüística de Barcelona ha participat en
diferents diagnosis que s’han fet, com l’Ofercat o l’Èlia, sempre a instàncies de la
Direcció General de Política Lingüística i en el marc del Consorci. Per tant, es posa a la
disposició del regidor per treballar i fer les diagnosis que calguin, però sempre en
col·laboració amb la Direcció General i amb el Consorci, que ―reitera― depèn de la
Generalitat. Aprofita, també, per demanar-li suport per aconseguir que la Generalitat
millori el finançament tant del Centre com del Consorci.
El Sr. MASCARELL, al seu torn, li demana ajuda per aconseguir que la Generalitat
estigui ben finançada.

NO ACCEPTAT
13. –

(M1923/1017) Que el govern municipal busqui, de manera urgent, la solució més
adient per els 191 habitatges de lloguer social i els aparcaments vinculats a la
promoció gestionats per REGESA al barri de Torre Baró.
La Sra. MUNTÉ explica que entre l’any 2008 i el 2009 l’Ajuntament de Barcelona va
encarregar a Regesa la construcció de 291 habitatges protegits destinats a venda i
aparcaments a la plaça dels Eucaliptus, a Torre Baró, Nou Barris. Un cop finalitzades
les promocions l’any 2011, però, la majoria d’habitatges van quedar buits, sense
vendre arran de la crisi econòmica que s’agreujava a tota la ciutat. En el mandat de
Xavier Trias, davant l’emergència habitacional que es patia a la ciutat, sobretot a la
zona nord, s’impulsà un conveni l’any 2013 entre Bagursa i Regesa per destinar 189
habitatges a lloguer social per guanyar habitatge assequible de lloguer, donar
resposta a famílies vulnerables i omplir els habitatges que restaven buits. Afegeix que
l’operació va destinar 3,5 milions d’euros a habitatges de lloguer social, amb preus
màxims de 300 euros, i amb una reserva de 30 habitatges per a emergència. Matisa
que, a més, l’operació va comportar una dignificació urbanística i d’equipaments a la
zona.
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Ara, però, fa 10 mesos que el conveni ha caducat, per això pregunta quina intenció té
el Govern municipal respecte d’aquest tema. Especifica que el 97% dels contractes de
lloguer ja han vençut, fet que genera inquietud entre els llogaters, i que hi ha diversos
habitatges buits. Assenyala que hi ha diferents solucions possibles: que l’Ajuntament
adquireixi aquests habitatges a Regesa o que Regesa els llogui a l’Institut Municipal i
aquest s’encarregui de la gestió, per exemple.
Remarca que no demanen que s’adopti una d’aquestes solucions, sinó només que
l’Ajuntament actuï i de manera urgent posi sobre la taula una solució viable
econòmicament, àgil, estable i independent de qualsevol altra problemàtica amb
Regesa o de la liquidació del Consell Comarcal del Barcelonès.
La Sra. MARTÍN subratlla que la Sra. Munté ha explicat molt bé la situació i confirma
que el conveni va finalitzar l’1 de setembre del 2019. Per tant, cal arribar a un acord
amb l’Àrea Metropolitana, que amb la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès
és l’Administració que ha passat a ser l’adjudicatària de la titularitat de les accions de
Regesa, per poder donar cobertura a les famílies i no deixar-les desprotegides.
De fet, explica que els darrers mesos han mantingut diverses reunions i han treballat
per trobar-hi una solució. Per tant, accepta el prec amb la confiança que aviat es
pugui solucionar aquest problema i deixar de generar angoixa a les famílies.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Ciutadans:
14. –

(M1923/1013) Instem al Govern Municipal a la creació d’un punt d’assessorament per
a les entitats i associacions que treballen amb menors amb Trastorn de l’Espectre
Autista (TEA) i els seus familiars, amb l’objectiu de poder oferir els ajuts necessaris
perquè no tinguin que finalitzar els seus serveis per falta de recursos econòmics.
La Sra. BARCELÓ exposa que durant la pandèmia els menors amb trastorns de
l’espectre autista (TEA) i les seves famílies han patit molt més les conseqüències del
confinament i recorda que, quan sortien al carrer, fins i tot havien de portar un
distintiu blau per no ser increpats injustament. D’altra banda, manifesta que si algú
ajuda aquests menors i aquestes famílies són les entitats i associacions que treballen
dia a dia per garantir-ne el benestar físic, psicològic i social. Ara, però, com a
conseqüència de la crisi econòmica que ha comportat la pandèmia, moltes famílies i
entitats han expressat la seva preocupació perquè per problemes econòmics no
podran continuar fent aquesta feina essencial, per això insten el Govern municipal a
crear un punt d’assessorament per a les entitats i associacions que treballen amb
menors i familiars amb TEA amb l’objectiu de poder oferir els ajuts necessaris perquè
no hagin de finalitzar els seus serveis per falta de recursos econòmics.
La Sra. FUERTES assegura que el compromís del Govern amb malalties com el TEA ha
quedat demostrat amb el desenvolupament del Pla de salut mental aprovat l’any
2016 i actualment vigent, que es va elaborar juntament i amb el lideratge de totes les
entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit. Explica que les seves línies
estratègiques són tant la promoció com la prevenció dels trastorns mentals i garantir

CCM 7/20 DSocials

67/77

uns serveis accessibles a les persones amb problemes de salut mental i les seves
famílies. Afirma, doncs, que l’Ajuntament està sensibilitzat específicament amb les
persones que pateixen trastorn d’espectre autista i les seves famílies, tal com ho
demostren les accions específiques incloses en aquest pla. Recordar, a més, que l’any
2016 el Departament de Salut de la Generalitat va desplegar el Pla d’atenció a
l’autisme, que garanteix una atenció coordinada amb els diferents recursos per a
l’atenció a la infància desplegats al territori.
Afegeix que el desplegament del Pla ha suposat, al seu torn, el desplegament de
protocols compartits i d’un increment de la sensibilització, i que des de l’Institut
Municipal per a Persones amb Discapacitat s’ha treballat perquè la xarxa dels CDIAP
es doti de millors recursos per atendre el neurodesenvolupament dels afectats, i
perquè es comparteixin recursos, formacions, protocols, etc. Comenta, també, que
els diferents professionals que integren la xarxa han expressat la necessitat
d’incorporar més perfils professionals, i assenyala que en el camp de la infància
s’acompanya les entitats de la ciutat en les activitats de sensibilització i atenció a les
famílies. Puntualitza, a més, que s’acaba de reforçar l’aportació a entitats de la ciutat
en el camp de la salut mental i emocional amb l’aprovació d’un pla de xoc.
Ara bé, especifica que correspondria al Pla d’atenció a l’autisme de la Generalitat
dissenyar i desplegar el recurs específic que es demana, però s’ofereix a treballar
conjuntament per instar el Departament de Salut de la Generalitat perquè reforci i
revisi aquest pla a fi de poder oferir una atenció integral durant tot el cicle de vida,
donar suport a les entitats de familiars i millorar la coordinació entre els
professionals. Mentrestant, assegura, des de l’Ajuntament es continuarà oferint
suport a les entitats que acompanyen i assessoren les famílies amb infants amb
autisme, com Aprenem o Fundació Friends, i s’aprofitarà el nou pla de xoc de salut
mental presentat per fer front a l’impacte de la COVID-19.
Per acabar, informa que no accepta el prec, però es compromet a seguir instant la
Generalitat en aquest sentit.
La Sra. BARCELÓ matisa que el que demana és la creació d’un punt d’assessorament
per a les entitats i associacions, que a parer seu és el que ha de fer l’Ajuntament per
ajudar les entitats i associacions, que pateixen moltíssim per les conseqüències
econòmiques de la pandèmia. No comparteix, doncs, que la comissionada ho vulgui
delegar a la Generalitat.
Mostra sorpresa pel fet que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, que han
d’ajudar a protegir i a entendre les necessitats socials, no puguin fer aquesta tasca i
insta el Govern municipal a reflexionar, rectificar i donar tot el suport a les entitats
que treballen per donar suport als menors amb TEA i les seves famílies i garantir-ne el
benestar.

NO ACCEPTAT
15. –

(M1923/1014) Instem al Govern Municipal a establir les mesures necessàries per tal
d’evitar el tancament de més teatres a la nostra ciutat.
La Sra. BARCELÓ exposa que abans de la COVID-19 ja havien tancat diversos teatres a
Barcelona com a conseqüència de la manca de suport per part de les administracions
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públiques, una situació que s’agreujarà arran de la pandèmia i les seves
conseqüències econòmiques, i també de la reducció de la capacitat de les sales per
garantir la protecció davant del virus. Al seu entendre, però, no es poden tancar més
teatres, sinó que en cultura cal sumar i no restar.
Així doncs, el seu grup insta el Govern municipal a establir les mesures necessàries
per tal que no es tanquin més teatres a la ciutat, cosa que equivaldria a limitar la
cultura i el coneixement.
El Sr. SUBIRATS manifesta que el Govern municipal intenta fer el màxim per mantenir
la vida teatral de la ciutat: té el Sant Andreu Teatre, el Tramuntana, la Sala Beckett,
l’Espai La Seca i la Nau Ivanow, i a més contribueix perquè es mantinguin el Teatre
Lliure i el Mercat de les Flors. Així doncs, el compromís de l’Ajuntament amb les arts
escèniques és força clar.
Recorda que els problemes que han tingut determinades sales els darrers temps en
molts casos han estat vinculats a problemes de caràcter immobiliari, que no només
afecten els teatres sinó molts altres espais de la ciutat. Tanmateix, com que
comparteixen aquesta preocupació, accepta el prec i referma la voluntat de treballarho, especificant que el Govern ja té una llarga llista de mesures pensades per evitar el
tancament de teatres. En destaca la recuperació del teatre del Taller Masriera, a
l’Eixample, que qualifica de bona notícia per a la ciutat.
La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i insisteix que no pot ser que espais com
el Teatre Principal, el Teatre Apolo, la Sala Muntaner o el Barcelona Teatre Musical,
hagin passat a la història. Es felicita que s’hagi recuperat el Masriera, però considera
clau no deixar enrere cap més teatre de la ciutat i que totes les administracions han
d’actuar proactivament i no com a simples espectadores. Recorda que la Generalitat
també és responsable del poc pressupost que adreça a l’àmbit de la cultura a
Barcelona i insisteix que no poden tancar més sales, tal com ha passat el teatre del
Bruc, el Malic, el Riereta, el Novedades o l’Alexandra, que ja no hi són.
Afegeix que fa poc també s’ha hagut de lamentar el tancament del Capitol i aprofita
per declarar que el seu grup se suma al manifest «Salvem el Capitol», per la protecció
del patrimoni cultural i dels espais escènics de Barcelona. Al seu parer, cal una
col·laboració conjunta entre la Generalitat i l’Ajuntament per no tancar més les portes
de la cultura.
Reitera que les administracions públiques no han d’actuar com a espectadors, sinó
com a part actora que doni suport al teatre amb més mesures i un projecte cultural.
Per tant, anima al Sr. Subirats a presentar aquestes mesures al més aviat possible.
El Sr. SUBIRATS assegura que no caldrà esperar gaire, ja que a través del Consorci del
la Generalitat destinarà 250.000 euros i l’Ajuntament 112.000 al Pla de rehabilitació i
equipament de teatres de Barcelona. A més hi haurà altres mesures: 700.000 euros
per a la convocatòria ordinària de subvencions per a sales i espais escènics de la
ciutat; convocatòria extraordinària d’1,3 milions dins del pla de xoc de mesures per al
teixit cultural; Festival Grec, 3,5 milions malgrat totes les limitacions i la sensació que
no es podria tirar endavant; i la presentació del bonus de cultura, que finança un 25%
el consum cultural els mesos de juliol i setembre. Assegura, per tant, que
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l’Ajuntament no és espectador, sinó que vol portar molts més espectadors al teatre
per evitar que se segueixin tancant.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Partit Popular:
16. –

(M1923/1028) Instar al Govern municipal a què els infants amb discapacitat física
puguin gaudir dels casals d’estiu proveint-los de tots els suports i mesures de
seguretat necessàries.
El Sr. RAMÍREZ manifesta que la crisi sanitària ha posat en evidència situacions de risc
pel que fa als drets col·lectius dels més vulnerables, com ara les persones amb
discapacitat física, tal com ho demostra l’informe del mes de juny de persones amb
discapacitat i relatiu a la crisi de la COVID-19, en què el col·lectiu posava de manifest
que l’exclusió sistèmica de les persones amb discapacitat física s’ha agreujat amb la
crisi. Explica que, malgrat ser un col·lectiu especialment vulnerable i fràgil pel que fa a
la salut, aquestes persones han quedat invisibilitzades en la situació d’emergència, ja
que no s’han tingut en compte les seves necessitats específiques.
Per això, en aquest moment de desescalada i retorn a la normalitat demana que es
tinguin en compte aquestes necessitats específiques i es garanteixi la igualtat
d’oportunitats, concretament del col·lectiu d’infants amb discapacitat física. Així
doncs, el prec demana que aquests infants puguin gaudir dels casals d’estiu amb tot
el suport i totes les garanties i mesures de seguretat necessàries. En aquest sentit,
recorda que els infants amb discapacitat física han patit el tancament amb
conseqüències físiques i psicològiques molt importants, ja que s’han vist encara més
privats de l’atenció a les seves necessitats específiques. En conseqüència, demanen
que es mantingui la cobertura a aquest col·lectiu per no repetir els mateixos errors i
mancances.
El Sr. RIERA assenyala que és un d’aquells precs que es podria decidir no acceptar
perquè de fet ja s’està fent el que es demana o bé acceptar-lo justament perquè ja
s’està complint. Aquesta vegada, però, decideix acceptar-lo, tot i que per damunt de
l’adaptació de les persones amb discapacitat creu que hi ha un criteri superior, el de
la universalitat. És a dir, el Govern parteix de la base que cal treballar amb l’objectiu
d’universalitat, i a partir d’aquí, anar desplegant les polítiques.
Recorda que ja de sortida, per ser homologades, les activitats d’estiu no poden
excloure cap persona amb discapacitat, tot i que el marc normatiu preveu que les
entitats que les organitzen puguin demanar monitors de suport a l’Institut Municipal
de Persones amb Discapacitat en cas de tenir infants amb greus discapacitats i
dificultats. Indica que l’IMPD atén tots els infants amb discapacitat que sol·liciten els
monitors de suport, i no només els infants amb discapacitats físiques.
Informa que també hi ha infants que són inscrits a activitats especials, ja sigui perquè
les famílies opten per aquesta opció o perquè la gravetat de la discapacitat no permet
incloure’ls en activitats ordinàries. Reconeix que aquestes activitats representen un
sobrecost per a les famílies atesa l’elevada ràtio de monitors necessaris. Tanmateix,
informa que hi ha una línia de suport de l’IMPD per pal·liar aquest sobrecost i
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aconseguir que els casals especials puguin assimilar el seu preu al de la resta
d’activitats homologables.
El Sr. RAMÍREZ agraeix l’acceptació del prec. Tot i admetre que hi ha activitats on el
suport que demanen sí que existeix, insisteix que cal garantir l’abast universal dels
serveis municipals, garantint l’accés a tots els infants, inclosos els que tenen una
discapacitat física. En aquest sentit, recorda que aquests col·lectius moltes vegades
troben dificultats per poder accedir i gaudir de casals i activitats, tal com els han fet
arribar i tal com constava a l’informe presentat el mes de juny.
Agraeix de nou l’acceptació del prec i insta a continuar treballant per garantir la
universalitat a Barcelona.

ACCEPTAT
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
17. –

(M1923/1033) Instem al govern municipal a - Potenciar el Programa Làbora i dotar-lo
de més pressupost. - Estendre el programa Làbora a la resta de municipis de que
configuren l’àrea metropolitana. - Engegar una campanya a tot el territori metropolità
de comunicació per informar als col·lectius vulnerables, i de promoció adreçada a les
entitats i empreses que vulguin adherir-se al projecte Làbora. - Establir un marc de
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana per fer-ho possible.
La Sra. PARERA reconeix que el prec que presenta potser no és tant del seu grup com
un prec derivat de la Taula de Drets Socials, ja que en el document final d’aquesta
taula s’acorda potenciar el programa d’inserció laboral per a persones en situació de
vulnerabilitat en la seva extensió metropolitana. La intenció, diu, és reforçar aquest
punt de les conclusions, perquè el document final del Pacte per Barcelona no deixarà
de ser una declaració general de principis, per tant a través de la comissió volen fer
un reforç d’una proposta que consideren important i que té el consens de tots els
grups.
Així doncs, proposen potenciar el programa Làbora, dotar-lo de més pressupost i
estendre’l a la resta de municipis de l’àrea metropolitana, engegant una campanya a
tot el territori metropolità de comunicació per informar els col·lectius vulnerables i de
promoció adreçada a les entitats i empreses que vulguin adherir-se al projecte de
col·laboració publicoprivada Làbora, i establint, a més, un marc de col·laboració amb
l’Àrea Metropolitana per fer-ho possible. Resumeix que el prec concreta una mica
més una mesura que en les conclusions de la taula havia quedat massa oberta.
La Sra. FUERTES es congratula del prec, perquè el Govern comparteix i estima el
projecte de governança compartida i de coproducció Làbora. Assegura, tal com ha
quedat palès a la Taula de Drets Socials, que és un projecte valorat i reconegut
perquè ha permès una major interrelació dels centres de Serveis Socials amb diverses
entitats de la ciutat per treballar la inserció. Explica que el projecte promou el treball
en xarxa, afavoreix l’acompanyament cap a la ocupació i genera i aprofundeix en la
responsabilitat social corporativa en les empreses que hi col·laboren. Les dades, a
més a més, avalen la consolidació del projecte.
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Explica que, per al mandat 2019-2023, una línia preferent del Làbora és plantejar
actuacions per estendre el programa a l’àrea metropolitana. De fet, actualment, les
empreses i entitats receptores de Làbora ho són de tota l’àrea metropolitana, però no
els candidats, fet que considera un greuge comparatiu i que no es correspon amb la
Barcelona real, que ha de comptar amb l’àrea metropolitana. Per tant, s’ha començat
a treballar en aquest tema. Admet que caldrà veure com es pot fer difusió i
comunicació de les diverses actuacions i quines actuacions permetran transferir
coneixement i generar sinergies més enllà de la ciutat de Barcelona, però es
compromet a treballar-hi.
La Sra. PARERA agraeix l’acceptació del prec, que anava en la línia de concretar una
mica la voluntat que s’havia consensuat a la Taula de Drets Socials. En aquest sentit,
recorda que les xifres d’atur són molt preocupants i que malauradament continuaran
creixent, per tant anima a seguir treballant per millorar un programa excel·lent que
pot ajudar moltíssimes famílies.

ACCEPTAT
d) Preguntes
Del Grup Municipal Esquerra Republicana:
18. –

(M1923/1046) Quina valoració fa el govern municipal del servei de Primera Acollida,
detallant quantes persones van ser informades del circuit d’acollida i quantes es van
acollir a les diferents accions formatives previstes, així com del nombre de certificats
d’acollida que es van tramitar durant el 2019?
La Sra. BARÓ indica que la pregunta gira entorn del servei de primera acollida, un
conjunt de recursos adreçats a les persones estrangeres immigrades per donar
resposta a les necessitats inicials de formació i informació d’aquests usuaris, i que
inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per
facilitar el viure i el treballar a Catalunya.
Especifica que a Barcelona aquest sistema de primera acollida es compon d’una sèrie
de mòduls: una primera sessió informativa mensual a càrrec del Servei d’Orientació i
Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI) i després d’un mòdul A de
competències lingüístiques bàsiques en català i castellà, un mòdul B de coneixements
laborals, i un mòdul C de coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic.
Explica que segons la Llei 10/2010, d’acollida de les persones migrades i les
retornades a Catalunya, i en particular l’article 21.1 d’aquesta llei, s’estableix que els
municipis amb una població igual o superior a 20.000 habitants han de prestar el
servei de primera acollida a les persones empadronades. I que l’article 14.4 estableix
que hi ha un dret a la informació i que en el moment de notificar la resolució de
l’empadronament d’un nou veí se l’ha d’informar d’aquest servei i la possibilitat
d’acollir-s’hi, com inscriure-s’hi, etc.
Assenyala, però, que han observat unes disfuncions que són les que motiven la
pregunta. Per exemple, han detectat un biaix gran entre els empadronats i les
sol·licituds d’inscripció al servei de primera acollida, que es troben per sota de l’1%. Al
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seu entendre, això evidencia que hi ha algun tipus de dificultat, que potser no s’està
informant sistemàticament a cada nou veí empadronat que té aquest servei a la seva
disposició i sobre la manera d’inscriure-s’hi per rebre aquesta informació tan útil.
Una segona qüestió preocupant, diu, és que el mes de gener en principi estava
prevista la desaparició del mòdul C, dedicat al coneixement de la societat catalana i el
seu marc jurídic. Pel que saben, aquesta desaparició és una qüestió aliena a la
pandèmia, i demanen que se’ls expliqui el perquè d’aquesta situació.
El Sr. SERRA explica que l’Ajuntament de Barcelona ofereix els mòduls d’acollida des
del 2015 en col·laboració amb entitats socials de reconeguda trajectòria a la ciutat.
Concreta que primer es van iniciar els mòduls C, de coneixement de la societat
catalana i el seu marc jurídic, després els mòduls B i, finalment, des de l’any 2017 hi
ha una oferta pròpia de mòduls C que ofereix el SOAPI.
Tot seguit posa dades sobre la taula per donar resposta a la preocupació expressada
per la regidora Baró. Explica que pel SOAPI passen cada any 6.000 veïns i veïnes, per
tant és un servei que funciona molt bé, i que arriba i està obert a tothom que el
necessita. A parer seu, però, el problema no és tant el funcionament del servei sinó la
qüestió de les certificacions, ja que de les gairebé 750 persones que han fet el mòdul
C el 85% han acabat obtenint el certificat d’aprofitament que estableix la llei. En
canvi, dels 900 usuaris que s’han derivat al SOC per al mòdul B, tan sols 140 s’hi han
posat en contacte o han acabat fent el qüestionari, i només 100 l’han superat. En
aquest sentit, expressa preocupació pel fet que no s’estigui fent una oferta
pròpiament formativa en l’àmbit laboral del mòdul B, sinó que només es fa un
qüestionari. En aquest sentit, assegura que el que cal és una oferta formativa pròpia,
per tant hi ha molt a millorar.
Comparteix, doncs, la preocupació per com funcionen algunes qüestions del sistema
d’acollida, no només a Barcelona sinó a tot Catalunya, ja que la preocupació pel paper
del SOC a Barcelona s’estén a tot el conjunt del país.
Clou la intervenció assegurant que des de les oficines d’atenció ciutadana sempre que
és possible en els nous empadronaments s’informa de la possibilitat d’accedir al
SOAPI. En tot cas, recorda que és un servei d’ingrés voluntari, que insisteix que
funciona molt bé.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Partit Popular:
19. –

(M1923/1035) Quin és el capteniment del Govern Municipal respecte al
desenvolupament i el calendari del Pla d’Accessibilitat Universal 2018-2026?
El Sr. RAMÍREZ explica que el maig de 2017 es va presentar el Pla d’accessibilitat
universal 2018-2026 com a mesura de govern que tenia com a objectiu posar la
persona al centre i garantir així l’exercici dels seus drets. Segons aquesta mesura de
govern, Barcelona havia de ser una ciutat inclusiva, saludable i garantir l’accessibilitat
com a bé comú, dret humà i característica indispensable dels entorns i serveis per
assegurar la igualtat d’oportunitats i la no discriminació. Afegeix que, segons
declaracions de la tinent d’alcalde de Drets Socials, el pla havia de durar fins l’any
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2026 i havia de passar per diferents fases: una fase de diagnòstic prèvia i després una
de definitiva de disseny de solucions per tal d’elaborar després una ordenança
municipal.
Demana, per tant, si la fase de diagnòstic ja es troba finalitzada i qui hi ha participat, i
si ja es compta amb els informes previs per elaborar la primera ordenança municipal
d’accessibilitat, ja que la previsió inicial estava al voltant de l’any 2020 i tenir-la
oferiria un instrument jurídic molt potent per a la ciutat. Recorda, també, que la
Generalitat té pendent d’aprovar un codi d’accessibilitat, que seria la llei marc, i
demana si hi ha notícies en aquest sentit i com afectarà a la mesura i el seu
desenvolupament.
Suggereix que potser seria bo tenir una reunió per informar sobre l’estat d’aquesta
qüestió més en profunditat a tots els grups municipals.
El Sr. RIERA comparteix la preocupació expressada pel regidor Ramírez, ja que és un
pla que s’hauria d’iniciar un cop es disposi del codi d’accessibilitat de Catalunya.
Aquest codi, però, arrossega un important retard. En concret, explica que el febrer de
2020 se’n va presentar el darrer esborrany en la Comissió d’Accessibilitat de
Catalunya, de la qual forma part l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
com a representant de la ciutat, i que en aquesta mateixa reunió es va acordar obrir
un nou període d’al·legacions de dos mesos, atès que hi havia força discrepàncies. El
període d’al·legacions, però, va quedar paralitzat per la COVID-19, però espera que es
restableixi en breu.
En tot cas, informa que la diagnosi està feta: durant els darrers dos anys l’IMPD ha fet
la diagnosi de l’accessibilitat universal de Barcelona, en què han col·laborat més de 40
persones amb discapacitat, 12 equips col·laboradors i diverses àrees municipals dels
deu districtes. Afegeix que s’hi han analitzat tots els serveis públics i d’ús públic que
es presten a Barcelona i també el transport públic, l’habitatge i la via pública. Ratifica
que l’objectiu últim és arribar a una ordenança d’accessibilitat, cosa que serà inviable
si prèviament no s’ha aprovat el codi.
El Sr. RAMÍREZ agraeix la informació facilitada, ja que quan es parla d’accessibilitat
sembla que mai no arribi el moment de concretar i posar en marxa les polítiques
públiques corresponents, tot i que admet que la ciutat de Barcelona no es pot queixar
des del punt de vista d’accessibilitat, perquè fa anys que s’hi fa una bona tasca.
Això sí, demana retorn de tota la informació i de les noves passes que es vagin fent
per a la consecució del codi d’accessibilitat, com també de les diferents al·legacions i
dels detalls del diagnòstic fins que no s’aprovi definitivament l’ordenança municipal,
per així poder anar-ne treballant conjuntament l’elaboració amb tots els sectors,
grups polítics i entitats.
El Sr. RIERA coincideix que potser seria el moment d’explicar el diagnòstic a la resta
de grups.

ES DÓNA PER TRACTADA
Del Grup Municipal Barcelona pel canvi:
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20. –

(M1923/1034) Quins són els emplaçaments definitius que reserva l’Ajuntament pel
projecte d’ampliació del CAP Gòtic i quin és el calendari previst per iniciar l’ampliació
del mateix? Com tenen previst actuar davant d’un possible rebrot del coronavirus?
La Sra. PARERA explica que des del 2008 el CAP del Gòtic està pendent de trasllat a un
nou emplaçament, ja que actualment té unes deficiències estructurals terribles, i que,
davant les queixes dels professionals que hi treballen i dels veïns, s’ha habilitat un
espai provisional, una solució d’urgència que arriba tard i que caldria resoldre.
Per tant, pregunta quin serà finalment l’emplaçament per al projecte d’ampliació del
CAP del Gòtic i quin és el calendari previst per iniciar-ne l’ampliació. Alerta, també,
que cal tenir mesures previstes sobre com caldrà actuar en el cas que hi hagi un
rebrot del coronavirus en una instal·lació on hi ha una clara manca d’espai que
compromet els serveis mèdics que s’hi ofereixen.
La Sra. HERNÁNDEZ informa que en els darrers mesos el Govern municipal ha estat
treballant amb les diverses àrees de l’Ajuntament (Salut, Urbanisme i Districte de
Ciutat Vella), sota el guiatge del Consorci Sanitari de Barcelona, per trobar la solució
més adient per al CAP Gòtic. Afegeix que ja ho van explicar en una resposta a un prec
al Plenari de 29 de maig i que s’ha treballat amb el veïnat i la direcció del CAP, amb
qui s’han anat reunint en els darrers mesos.
Recorda que el 2016 es va signar el conveni entre la Generalitat, el Consorci Sanitari i
l’Ajuntament per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària, i que el CAP Gòtic
inicialment no s’hi va incloure perquè l’equip directiu del centre no va considerar-ho
oportú. No obstant això, el juliol del 2018, en el marc de l’informe de seguiment del
conveni a la Junta General del Consorci, s’hi va introduir com a actuació en estudi, i el
maig de 2019, en la comissió de seguiment del conveni, es va identificar com a
actuació de màxima prioritat. D’ençà d’aleshores es va iniciar la cerca d’espais
possibles per part del Districte de Ciutat Vella i d’Urbanisme. Inicialment, diu, es van
identificar dos espais potencials: la Foneria de Canons i l’edifici de Via Laietana, 8-10.
Informa que a aquest últim ja s’hi va fer una visita tècnica amb el CatSalut en aquell
moment, i que posteriorment l’equip del CAP van identificar que calia estudiar més
opcions. Com que la Foneria de Canons proposada inicialment després va ser
reclamada com a espai cultural, ja està en marxa un encàrrec d’estudi d’alternatives
per a l’emplaçament definitiu, contractat pel Districte de Ciutat Vella, amb el
seguiment coordinat entre el CatSalut, el Districte i la gerència d’Urbanisme.
L’objectiu, diu, és que el setembre ja es tingui ja una priorització dels diferents espais
que podrien ser viables per a l’emplaçament definitiu. Quant a l’emplaçament
provisional, reconeix que potser no és el més adient, però assenyala que l’Ajuntament
va prioritzar la necessitat de la ciutadania de disposar d’un CAP en funcionament.
Explica, per tant, que s’està treballant en la instal·lació de mòduls provisionals a la
mateixa plaça del CAP actual i que segons els calendaris previstos tant pel CatSalut
com l’ICS en quatre mesos màxim haurien d’estar en funcionament, tot i que s’estan
buscant constructors que puguin comprometre un termini més curt d’instal·lació dels
mòduls. Mentrestant, informa, hi haurà una gran part del CAP inutilitzada per poder
fer visites als pacients sospitosos de COVID-19 amb les consultes adequades, per tant
caldrà prioritzar encara més les visites telefòniques dels no COVID-19.
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Puntualitza, però, que durant la pandèmia l’Ajuntament ha desenvolupat sota el
guiatge del Consorci nous espais i equipaments sanitaris per poder fer front a la crisi
sanitària i no ha deixat de treballar en els diferents espais compartits per a la millora
dels equipaments d’atenció primària a la ciutat. Per això l’any passat va instaurar un
espai de coordinació tècnica que permet anar fent front i anar fent avaluacions
constants dels diferents objectius previstos al conveni d’equipaments sanitaris del
2016-2023.
La Sra. PARERA agraeix el detall de la resposta. Tanmateix, subratlla que no es pot
anar reaccionant a partir de queixes dels afectats, manifestacions al carrer o
emergències sanitàries. Opina que en aquest cas hi ha hagut una clara deixadesa i
recorda que no és l’únic CAP afectat, sinó que n’hi ha 8 en espera de millores, per als
quals demana atenció. Avisa que no es pot deixar enquistar la situació, perquè els
trasllats són complicats i en cap cas ràpids. Així, vist que poden venir temps
complicats quant a la utilització dels CAP, insta a tenir-ne una cura especial i a estar
pendents de les seves necessitats, perquè malauradament seran necessaris.
La Sra. HERNÁNDEZ admet que venen temps complicats, per tant es compromet a
tenir molta cura amb tot el seguiment dels nous emplaçaments i dels professionals
que treballen als CAP.

ES DÓNA PER TRACTADA
e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup
Del Grup Municipal Junts per Catalunya:
21. –

(M1923/1018) Que el govern municipal informi sobre la previsió de constitució
d’aquesta Comissió de Seguiment i Avaluació que demanava el prec acceptat a la
Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports del 19 de novembre de 2019 amb el
següent contingut: Que el govern municipal constitueixi de manera urgent la
Comissió de Seguiment i Avaluació de l’MPGM per l’obtenció d’habitatge de protecció
pública en sòl urbà consolidat, tal com va acordar en el Consell Plenari de
l’Ajuntament de Barcelona a la sessió del 28 de setembre de 2018.
La Sra. MUNTÉ explica que el seguiment té a veure amb la mesura de reserva del 30%
d’HPO, a la qual el seu grup va donar suport tot i algunes discrepàncies. Recorda que
la mesura incloïa fer seguiment i avaluació dels resultats, cosa que considera bàsica i
fonamental dins de qualsevol política pública. Afegeix que el juliol de 2019 el seu grup
va demanar per escrit que es convoqués la comissió de seguiment i avaluació, i que el
19 de novembre ho va tornar a fer en aquesta comissió. Explica que el motiu
d’aquesta insistència és que les dades existents mostren que cal trobar un espai
reglat per analitzar tant la construcció d’habitatge nou com la gran rehabilitació, ja
que el 2018 a Barcelona la construcció d’habitatge havia caigut un 74% a Barcelona
respecte a l’any anterior, i també entre el primer i segon trimestre del 2019 l’obra
iniciada havia disminuït un 41%, mentre que en altres municipis s’havia multiplicat:
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per 2 a Sant Adrià del Besòs, per 6 a Terrassa, per 11 a Rubí, per 33 a Cornellà de
Llobregat, i per 45 al Prat.
Creu, per tant, que és fonamental que es convoqui urgentment la comissió de
seguiment.
La Sra. MARTÍN entén l’interès del Grup Municipal de Junts per Catalunya, perquè
efectivament en el procés d’aprovació de l’MPGM el Govern municipal es va
comprometre a constituir la comissió de seguiment i, a més a més, va acceptar els
precs presentats. Tanmateix, recorda que els darrers mesos han estat molt intensos i
ho continuen sent i admet que les prioritats de l’Ajuntament han estat altres
qüestions. En tot cas, espera que en els propers mesos puguin anar reprenent
aquestes qüestions que havien deixat una mica aparcades i constituir la comissió de
seguiment.
La Sra. MUNTÉ agraeix les explicacions i que confia que així sigui.

ES DÓNA PER TRACTAT
VI) Mocions
VII) Declaracions Institucionals
El Sr. SUBIRATS agraeix a tothom la bona disciplina de temps i l’ajut al Sr. Riera en la
gestió dels temps.
No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.48 h.
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